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Abdon Batista
Prefeitura
PREGÃO PRESENCIAL 32/2021

Publicação Nº 3124185
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 80BF54808B1B6FF7E5F51174F72980FE46F0A1DC

MUNICIPIO DE ABDON BATISTA – SC
RESUMO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 40/2021
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 32/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS
NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. (Trata-se de licitação EXCLUSIVA para participação de Microempresas, empresas de Pequeno Porte e Empreendedores Individuais, conforme permite e obriga o inciso I do art. 48 da Lei nº 123/06).
TIPO :Menor preço POR ITEM.
Abertura da Sessão: 14h00minhs. do dia 09 de Julho de 2021 Informações complementares e Edital obedecendo as normas e artigos da Lei
8.666/93, Lei 10.520/02 e suas alterações, estarão a disposição dos interessados no Setor de Compras e Licitações na Prefeitura Municipal
sito à Rua Valeriano Demeneck, Centro ou fone fax 49 3545 11 33, das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 hs. e site do município www.
abdonbatista.sc.gov.br
Abdon Batista, SC, 28 de Junho de 2021
Jadir Luiz de Souza
Prefeito Municipal
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Abelardo Luz
Prefeitura
PORTARIA N° 158, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123936

PORTARIA Nº. 158/2021
DETERMINA SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DE COMISSÃO EM SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consoante às normas gerais de direito
público, disposições da Lei Orgânica do Município e Lei Complementar Municipal n. 135/2016, de 22/03/2016 – Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar ELISANGELA RONCATTO RODRIGUES, Auxiliar de Ensino, em substituição a Jucinei Ramilo, Auxiliar de Ensino, para compor a Comissão de Sindicância Administrativa designada pela Portaria nº 142, de 14 de Junho de 2021 referente a Sindicância Administrativa
nº 001/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Abelardo Luz – SC, em 28 de Junho de 2021.
NERCI SANTIN
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na data supra, na forma da lei.
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Agrolândia
Prefeitura
DECRETO Nº 084, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124104

DECRETO Nº 084, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Nomeia o Conselho Municipal de Assistência Social e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 5º da Lei nº 2.168, de 22 de maio de 2012,
DECRETA:
Art. 1º Para compor o Conselho Municipal de Assistência Social, ficam nomeados os seguintes membros:
I - seis representantes de entidades governamentais do Município e respectivos suplentes:
a) um da Secretaria Municipal de Assistência Social:
- Rainildes Wolf Kauling - titular
- Joceli Pockszevnicki Savitski – suplente.
b) um da Secretaria Municipal de Educação:
- Monica Denzer – titular;
- Grasiella da Silva Krieger – suplente.
c) um da Secretaria Municipal da Saúde:
- Fernanda Antunes Bilk – titular;
- Josiane Ramos – suplente.
d) um da Secretaria Municipal de Administração e Finanças:
- Sirlene Klaumann Steinbach – titular;
- Nelita dos Santos Neuber – suplente.
e) um da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural:
- Claércio Figueredo – titular;
- Douglas Bilck Rosa – suplente.
f) um da secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente:
- Luiz Donizete Mafra – titular;
- Maria Elisabete da Silveira – suplente.
II - seis representantes da sociedade civil e respectivos suplentes, eleitos em foro próprio:
a) dois representantes dos usuários ou e organizações e usuários da assistência social:
- Josiane Cristina Silva Reiner – titular;
- Rosita Doering – suplente;
- Janete Bratfisch – titular;
- Sirlei Pereira Breier – suplente.
b) dois representantes de entidades e organizações de assistência social, devidamente inscritas no CMAS:
- Renata Bennert - titular;
- Verenice Maria Ogliari - suplente;
- Tatiane Maike Piske Hoerpers - titular;
- Bruna Eduarda Schlemper - suplente.
c) dois representantes de entidades de trabalhadores do setor:
- Deize Graciela Retke Neuhaus – titular;
- Imara Alice Schlemper De Amorim – suplente;
- Marcianita Krieck – titular;
- Dieysson Kelle Silva Ferreira – suplente.
Art. 2º O mandato dos Conselheiros terá a duração de 02 (dois) anos, a contar da data de publicação deste decreto.
Agrolândia/SC, 28 de junho de 2021.
José Constante
Prefeito Municipal
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Valmir Batista
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 35/2020 - SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA - AGROLÂNDIA/SC

Publicação Nº 3123789

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 35/2020
CONTRATADO: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ DO CONTRATADO: 14.770.128/0001-49
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REVITALIZAÇÃO DAS
CALÇADAS EM PAVER E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DOS PIONEIROS, COM EXTENSÃO DE 820,00M², ESTACA 1+0,00M Á ESTACA
42+0,00M, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, (PROGRAMA BADESC CIDADES).
VIGÊNCIA: 29 DE JUNHO DE 2021 À 28 DE AGOSTO DE 2021.
Agrolândia, 28 de junho de 2021.
JOSÉ CONSTANTE
Prefeito Municipal

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 36/2020 - KURTZ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA EPP - AGROLÂNDIA/SC

Publicação Nº 3123952

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
2º TERMO ADITIVO PRAZO AO CONTRATO Nº 36/2020
CONTRATADO: KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP
CNPJ DO CONTRATADO: 13.624.323/0001-06
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM
LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA OTTO HASSE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (PROGRAMA BADESC CIDADES).
VIGÊNCIA: 02 DE JULHO DE 2021 A 31 DE AGOSTO DE 2021.
Agrolândia, 28 de Junho de 2021.
JOSÉ CONSTANTE
Prefeito Municipal

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 38/2020 - KURTZ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA EPP- AGROLÂNDIA/SC

Publicação Nº 3124019

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
2º TERMO ADITIVO PRAZO AO CONTRATO Nº 38/2020
CONTRATADO: KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP
CNPJ DO CONTRATADO: 13.624.323/0001-06
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFREDO HVIZDALECK, CONFORME PROJETOS,
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. (PROGRAMA BADESC CIDADES).
VIGÊNCIA: 02 DE JULHO DE 2021 A 29 DE DEZEMBRO DE 2021.
Agrolândia, 28 de Junho de 2021.
JOSÉ CONSTANTE
Prefeito Municipal
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EXTRATO 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 52/2018 - CARLOS KOERICH ENGENHARIA LTDA
- AGROLÂNDIA/SC

Publicação Nº 3123922

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
SEXTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 52/2018
CONTRATADO: CARLOS KOERICH ENGENHARIA- ME
CNPJ DO CONTRATADO: 23.722.533/0001-82
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DAS UNIDADES
RESIDENCIAIS UNIFAMILIAR TIPO 01 E TIPO 02.
VIGÊNCIA: 01 DE JULHO DE 2021 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021.
Agrolândia, 28 de Junho de 2021.
JOSÉ CONSTANTE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2021

Publicação Nº 3123728

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 252481B40E4995E69235BAE7BA9ECAFC00997CA0

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO, SEGUIDO
DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DOS IMÓVEIS CORTADOS PELA AVENIDA 25 DE JULHO, SITUADOS A PARTIR DA RUA OTTO GRIMM ATÉ
ENCONTAR A RUA DOS PIONEIROS, NO IMÓVEL DE DOMÍCIO E JOSÉ ZEFERINO, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR PROJEÇÃO EXISTENTE DA AVENIDA 25 DE JULHO NESSE TRECHO.
VENCEDORES DO PROCESSO LICITATÓRIO:
PATUSSI – SOLUÇÕES EM GEOGRAFIA, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 34.663.042/0001-24.
VALOR: R$ 22.000,00(Vinte e Dois Mil Reais).
Agrolândia/SC, 28 de Junho de 2021.
JOSÉ CONSTANTE
PREFEITO MUNICIPAL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2021

Publicação Nº 3123743
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D91753649713E9094E803CF8F316D13AA1FE1D82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LAJOTAS SEXTAVADAS, PEDRAS DE MEIO FIO E PAVER PARA COLOCAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.
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 13 (Treze) de Julho de 2021, na sala de Reunião do Departamento de Compras
situado na rua: Dos Pioneiros, Nº. 109, Centro de Agrolândia/SC.
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47) 3534-4212 ou no site: www.agrolandia.sc.gov.br.
Agrolândia, 28 de Junho de 2021.
JOSÉ CONSTANTE
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021.
ASSINADO DIGITALMENTE

Publicação Nº 3125123
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 534A31274B34FC78FEA8039316F70EB07CD61466
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COLLANTS, TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA SHOWS
DOS GRUPOS DE PATINAÇÃO E DANÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AVIAMENTOS E MATERIAIS EM GERAL PARA ÁREA DE VESTUÁRIO E ARTESANATOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER EVENTOS PATROCINADOS PELO SETOR DE CULTURA EM PROJETOS DE DANÇA,
PATINAÇÃO E EM OFICINAS ARTESANAIS.
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 14 (Catorze) de Julho de 2021, 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, 29 de Junho de 2021.
JOSÉ CONSTANTE
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3124318

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
Rua dos Pioneiros, 109 – CEP 88420 – Agrolândia/SC
Fone/Fax (47) 3534-4212 - www.agrolandia-sc.com.br

CONTRATO Nº 34/2021
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL
PROCESSO DE COMPRA Nº 45/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL QUE CELEBRAM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA E INGO PISKE
MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno,
devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n. 83.102.502/0001-44, com sede
na Praça dos Pioneiros, n. 109 – Centro, Agrolândia/SC, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CONSTANTE, doravante
denominado simplesmente LOCATÁRIO; e, INGO PISKE, pessoa física,
aposentado, portador do CPF sob o nº 028.401.620-91, residente e
domiciliado à Rua João Giotti, nº 231, Bairro Araponguinhas, cidade de
Timbó, Estado de Santa Catarina, doravante denominado simplesmente
LOCADOR; com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei n° 8.666/93, e na
Lei n° 8.245/91, bem como demais legislações correlatas, resolvem
celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições
seguintes:
DO OBJETO
Cláusula Primeira - LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL TÉRREA, EM ALVENARIA, EM ÓTIMO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO, COM BOA ILUMINAÇÃO, VENTILAÇÃO, CONTENDO 04 (QUATRO) QUARTOS,
BANHEIROS, COZINHA E SALA DE ESTAR, AMPLO ESTACIONAMENTO PARA USUÁRIOS, ÁGUA E ENERGIA
INSTALADOS, TEM BOA LOCALIZAÇÃO, AMPLO ESPAÇO, QUE IRA COMPORTAR OS ATENDIMENTOS
PARA A REABILITAÇÃO E HABILITAÇÃO SOCIAL DOS PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA-TEA E BEM COMO A EQUIPE MULTIDISPLINAR. DE FÁCIL ACESSIBILIDADE, GARANTINDO O
ACESSO A TODOS OS SEUS USUÁRIOS, E ESTÁ DISPONÍVEL PARA SER LOCADO.
O Imóvel contém área privativa 210,00 m², localizado na RUA RICARDO HOBUS, Nº 95, no bairro Centro,
nesta cidade.
Parágrafo único - Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Termo de
Dispensa de Licitação nº 07/2021, de 18 de Junho de 2021 e a proposta do Locador.
DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
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Cláusula Segunda - O presente contrato foi firmado mediante dispensa de licitação, fundamentada no
artigo 24, inciso X, da Lei n° 8.666/93, que a autoriza na hipótese de “compra ou locação de imóvel
destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades de instalação
e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado,
segundo avaliação prévia”, conforme parecer anexo.
DOS DEVERES E DA RESPONSABILIDADE DO LOCADOR
Cláusula Terceira - O Locador obriga-se a:
I - Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina, e em estrita
observância das especificações de sua proposta;
II - Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel;
III - Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;
IV - Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;
V - Fornecer ao Locatário descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua vistoria para entrega,
com expressa referência aos eventuais defeitos existentes;
VI - Fornecer ao Locatário recibo discriminado das importâncias pagas;
VII - Pagar os impostos (especialmente Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU) e taxas, inclusive a
contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública, incidentes sobre o imóvel;
VIII - Entregar, em perfeito estado de funcionamento, os sistemas de combate a incêndio, sistema
hidráulico e a rede elétrica;
IX - Providenciar a atualização do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e o pagamento do prêmio de
seguro complementar contra fogo, caso ocorra um sinistro dessa natureza;
X - Informar ao Locatário quaisquer alterações na titularidade do imóvel, inclusive com a apresentação
da documentação correspondente.
DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO LOCATÁRIO
Cláusula Quarta – O Locatário obriga-se a:
I - Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado neste contrato;
II - Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com
o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse;
III - Restituir o imóvel ao final da vigência da locação, nas condições em que o recebeu, conforme
documento de descrição minuciosa, elaborado quando da vistoria para entrega, salvo os desgastes e
deteriorações decorrentes do uso normal;
IV - Comunicar ao Locador qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as
eventuais turbações de terceiros;
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V - Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo do Locador, assegurando-se o direito ao
abatimento proporcional do aluguel, caso os reparos durem mais de dez dias, nos termos do artigo 26
da Lei n° 8.245/91;
VI - Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocados por
seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados;
VII - Permitir a vistoria do imóvel pelo Locador ou por seus mandatários, mediante prévia combinação
de dia e hora, bem como admitir que seja visitado e examinado por terceiros, na hipótese prevista no
artigo 27 da Lei nº 8.245/91.
DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO
Cláusula Quinta - As benfeitorias necessárias introduzidas pelo Locatário, ainda que não autorizadas
pelo Locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do
direito de retenção, de acordo com o artigo 35 da Lei nº 8.245/91, e o artigo 578 do Código Civil.
Parágrafo primeiro – o Locatário fica desde já autorizado a fazer, no imóvel locado, as adaptações
indispensáveis ao desempenho das suas atividades.
Parágrafo segundo - Em qualquer caso, todas as benfeitorias desmontáveis, tais como divisórias,
biombos, tapetes, etc., poderão ser retiradas pelo Locatário, devendo o imóvel locado, entretanto, ser
devolvido com os seus respectivos acessórios.
Parágrafo terceiro - Finda a locação, será o imóvel devolvido ao Locador, nas condições em que foi
recebido pelo Locatário, conforme documento de descrição minuciosa elaborado quando da vistoria
para entrega, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal.
DO VALOR DO ALUGUEL
Cláusula Sexta - O valor do aluguel mensal é de R$ 2.000,00 (Dois mil reais).
Parágrafo primeiro - As despesas referentes à água e esgoto, energia elétrica, Internet, ocorrerão por
conta do locatário e as demais despesas que possam vir a incidir sobre o uso do imóvel serão por conta
do locador.
Parágrafo segundo: O valor do aluguel poderá ser reajustado anualmente, no mês de Janeiro, através da
aplicação do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, caso haja acordo entre ambas as partes.
DO PAGAMENTO
Cláusula Sétima - O pagamento do aluguel será efetuado mensalmente, até o 15º dia do mês
subsequente ao mês vencido, desde que o recibo locatício, ou documento de cobrança correspondente,
tenha sido apresentado pelo Locador com antecedência mínima de 05 dias.
Parágrafo primeiro - O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente,
do documento de cobrança apresentado pelo Locador.
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Parágrafo segundo - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade do documento de
cobrança apresentado pelo Locador e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
Parágrafo terceiro - Havendo erro na apresentação do documento de cobrança ou dos documentos
pertinentes à locação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que o Locador providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para o Locatário.
Parágrafo quarto - Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
Parágrafo quinto - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pelo Locador, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.
Parágrafo sexto - Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
Parágrafo sétimo - O Locatário não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pelo Locador, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
Cláusula Oitava - O prazo de vigência do contrato será de 01 (um) ano, com 01 DE JULHO DE 2021 E
TÉRMINO EM 30 DE JUNHO DE 2022, nos termos do artigo 3° da Lei nº 8.245/91, podendo, por interesse
da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos.
Parágrafo primeiro – Toda prorrogação de contratos será precedida da comprovação da vantajosidade
da medida para a Administração, inclusive mediante a realização de pesquisas de preços de mercado ou
de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública.
Parágrafo segundo - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.
Parágrafo terceiro - Caso não tenha interesse na prorrogação, o Locador deverá enviar comunicação
escrita ao Locatário, com antecedência mínima de 30 (dias) da data do término da vigência do contrato,
sob pena de aplicação das sanções cabíveis por descumprimento de dever contratual.
DA VIGÊNCIA EM CASO DE ALIENAÇÃO
Cláusula Nona - Este contrato continuará em vigor em qualquer hipótese de alienação do imóvel locado,
na forma do artigo 8º da Lei nº 8.245/91, ficando desde já autorizada o Locatário a proceder à
averbação deste instrumento na matrícula do imóvel junto ao Oficial de Registro de Imóveis
competente, correndo as despesas decorrentes por conta do Locador.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Cláusula Décima - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
Código Dotação
4
1
2018
3339036150000000000
1010000

Descrição
Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo
Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo
Manutencao do Ensino Fundamental
Locação de imóveis
Receitas de Impostos - Educação

DAS ALTERAÇÕES
Cláusula Décima Primeira - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da
Lei nº 8.666/93.
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Cláusula Décima Segunda - A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de
qualquer dos deveres elencados no contrato, sujeitará o Locador, garantida a prévia defesa, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:
a) advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) multa de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou
parcial da obrigação assumida;
c) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Agrolândia, pelo prazo de até 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 o Locador ressarcir a
Administração pelos prejuízos causados;
e) a penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
Parágrafo primeiro – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo segundo - 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.
Parágrafo terceiro - As multas devidas e/ou prejuízos causados ao Locatário serão deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na
Dívida Ativa e cobrados judicialmente.
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Parágrafo quarto - Caso o Locatário determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada.
Parágrafo quinto - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
Cláusula Décima Terceira - Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de
prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
DA RESCISÃO CONTRATUAL
Cláusula Décima Quarta – O Locatário, no seu lídimo interesse, poderá rescindir este contrato, sem
qualquer ônus, em caso de descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula contratual ou
obrigação imposta ao Locador, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
Parágrafo primeiro - A rescisão por descumprimento das cláusulas e obrigações contratuais acarretará a
execução dos valores das multas e indenizações devidos ao Locatário, bem como a retenção dos
créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste
instrumento.
Parágrafo segundo - Também constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência de qualquer das
hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei nº 8.666,/93, que sejam aplicáveis a esta relação locatícia,
sendo que nos casos de rescisão por ausência de culpa do Locador, haja vista os investimentos
realizados pelo mesmo no imóvel para adequá-lo as necessidades do Locatário, este o ressarcirá dos
prejuízos da seguinte forma:
a) se a rescisão se der até a data de 01.01.2022, o Locatário indenizará o Locador no valor equivalente a
02 (dois) aluguéis mensais vigentes;
b) se a rescisão se der posteriormente a 01.01.2022, o Locatário indenizará o Locador no valor
equivalente a 01 (um) aluguel mensal vigente.
Parágrafo terceiro - O procedimento formal de rescisão terá início mediante notificação escrita,
entregue diretamente ao Locador ou por via postal, com aviso de recebimento.
Parágrafo quarto - Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado
o contraditório e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.
DOS CASOS OMISSOS
Cláusula Décima Quinta - Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato
serão decididos pelo locatário, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.245/91, e na Lei nº 8.666/93,
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subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas pertinentes, que
fazem parte integrante deste contrato, independentemente de suas transcrições.
DA FISCALIZAÇÃO
Cláusula Décima Sexta - Fica nomeado como Fiscal deste Contrato o Sr. JOSIANE CRISTINA SILVA,
portador do RG n° 4.234.551, inscrito no CPF sob o n° 047.977.179-04, a quem caberá a fiscalização do
fiel cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93.
DA PUBLICAÇÃO
Cláusula Décima Sétima - Incumbirá ao Locatário providenciar a publicação do extrato deste contrato,
até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Cláusula Décima Oitava – O Locador tem plena ciência de que o imóvel ora locado será utilizado para
sediar o CENTRO DE ATENDIMENTO/CASA DO AUTISTA.
DO FORO
Cláusula Décima Nona - Para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, as partes
elegem o foro da Comarca de Trombudo Central, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na
presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
Agrolândia/SC, 01 de Julho de 2021.
___________________________________.
JOSÉ CONSTANTE
PREFEITO MUNICIPAL

______________________________.
INGO PISKE
CONTRATADO

TESTEMUNHAS
1.__________________________________
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Câmara Municipal
PORTARIA 023/2021

Publicação Nº 3124459

PORTARIA Nº 023/2021, de 28 de junho de 2021.
“Nomeia comissão permanente de Licitação da Câmara Municipal de Agrolândia”
O Presidente da Câmara Municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições regimentais, que lhe são conferidas
no Art. 23 da Lei Orgânica Municipal, Art. 42 do Regimento Interno e Decreto Legislativo nº 008/2015, de 21 de setembro de 2015;
RESOLVE:
Art. 1º Ficam nomeados para compor a Comissão Permanente de Licitações, criada pelo Decreto Legislativo nº 008/2015, os servidores:
Monica Maria dos Santos Pereira, matrícula nº 011, ocupante do cargo em provimento efetivo de Agente Administrativo da Câmara de Vereadores de Agrolândia;
, matrícula nº 2070, ocupante do cargo em provimento efetivo de Agente de Tributação da Prefeitura Municipal de Agrolândia,
Urbano José Dalcanale, matrícula nº 1902, ocupante do cargo em provimento efetivo de Auxiliar Administrativo da Prefeitura Municipal de
Agrolândia.
Art. 2º - A Comissão Permanente de Licitações será presidida pela servidora Municipal Rosângela Hasse Beza e secretariada pela servidora
da Câmara Municipal Monica Maria dos Santos Pereira, e o mandato dos membros nomeados por esta Portaria é de um ano.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Plenário Vereador Emil Jansen
Agrolândia, em 28 de junho de 2021.
Solange Esser Martins
Presidente da Câmara Municipal de Agrolândia
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Agronômica
Prefeitura
Nº 105/2021

Publicação Nº 3123597

DECRETO Nº 105/2021 DE 29 DE JUNHO DE 2021
“APROVA O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO DE AGRONÔMICA”
O Prefeito Municipal de Agronômica Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso VI, do art.79, da Lei Orgânica Municipal e,
CONSIDERANDO:
- Que o poder discricionário e regulamentador inerente ao Poder Executivo Municipal, permite-lhe editar e fazer cumprir normas e atos
gerais sobre o funcionamento Inter/externo no âmbito da administração pública municipal, fulcro princípios Constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, na administração pública,
- O disposto no Art. 8º da Lei Nº 1.140/2019 de 27/03/2019, que dispõe sobre a atribuição do Conselho Municipal de Turismo do Município
de criar seu Regimento Interno.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal do Turismo do município de Agronômica.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 29 de junho de 2021
CÉSAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na presente data
FRANCISCO ALEXANDRE DUARTE NETO
Diretor de Administração e Finanças
CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO DE AGRONÔMICA – COMTUR
Regimento Interno
Capitulo I
Disposições Iniciais
Artigo 1º - O Conselho Municipal de Turismo de Agronômica, órgão vinculado à Departamento Municipal de Administração e Finanças, reger-se-á pelas disposições do presente Regimento.
Artigo 2º - O Conselho Municipal de Turismo tem por objetivo:
I – Sugerir ao Executivo Municipal, medidas que venham a estimular a iniciativa privada, para execução de empreendimento que atendam
aos interesses da comunidade e incrementem o turismo no município;
II – Desenvolver estudos gerais destinados a promover o desenvolvimento turístico do município;
III – Promover eventos onde sejam debatidos assuntos de interesse do turismo;
IV – Sugerir e apoiar medidas que visem o treinamento e especialização da mão de obra vinculada a área do turismo;
V – Sugerir a formalização de acordos e convênios com outro órgão, visando inclusive, sua parceria financeira com vistas ao desenvolvimento turístico do município.
Parágrafo Único – Compete ainda ao COMTUR, respeitar as competências exclusivas do Legislativo Municipal, emitir parecer sobre a política
e o plano municipal de turismo, bem como sugerir diretrizes, metas e prioridades de atuação do município, visando o desenvolvimento das
atividades de turismo.
Capítulo II
Da constituição
Artigo 3º - O Conselho Municipal de Turismo será composto por 7 (sete) membros titulares, juntamente com seus respectivos suplentes,
envolvendo as seguintes áreas de atuação:
I – 01 (um) representante do Departamento de Educação;
II – 01 (um) representante do Departamento da Administração;
III – 01 (um) representante do Departamento da Agricultura;
IV – 01 (um) representante do Rotary Club;
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V – 01 (um) representante do CDL;
VI - 01 (um) representante do Sindicado dos Trabalhadores Rurais;
VII – 01 (um) representante da Câmara de Vereadores.
Parágrafo 1º – Após a indicação dos nomes efetuados pelas entidades mencionadas no caput deste artigo, o Prefeito por ato próprio, nomeará os conselheiros.
Parágrafo 2º - O conselheiro suplente poderá substituir o seu titular na plenitude das suas funções quando este faltar às reuniões, incluindo
o direito a voto.
Artigo 4º - O mandato dos membros do COMTUR é de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.
Artigo 5º - O órgão de deliberação máxima do COMTUR é a plenária, cujas decisões serão tomadas em maioria simples, por voto individual
dos conselheiros, cabendo ao Presidente o voto de desempate.
Parágrafo Único – O COMTUR será conduzido por uma Mesa Diretora, eleita pela maioria absoluta dos votos de plenário, composta de:
I – Presidente;
II – Vice-Presidente;
III – Secretário.
Artigo 6º - Todas as decisões do COMTUR serão consubstanciadas através de resoluções e deverão ser amplamente divulgadas.
Capitulo III
Das Competências
Artigo 7º. Compete ao Conselho Municipal de Turismo:
I – Coordenar, incentivar e promover o turismo no município de Agronômica;
II – Estudar e propor à Administração Municipal, medidas de difusão e amparo ao turismo em colaboração com os órgãos governamentais
e não governamentais;
III – Acompanhar e orientar a Administração Municipal na utilização dos cenários turísticos do município.
Da competência do Presidente
Artigo 8º - Compete ao Presidente:
I – Representar o Conselho em toda e qualquer circunstância;
II – Assinar as atas das sessões, juntamente com o Secretário;
III – Cumprir e fazer cumprir as determinações deste Regimento;
IV – Ser voto de minerva em caso de empate nas decisões do Conselho;
V – Representar o Conselho junto às autoridades municipais, estaduais e federais;
VI – Convocar as sessões do Conselho, abrir seus trabalhos e encerrá-los;
VII – Indicar um substituto, dentre os presentes às reuniões, em caso de ausência do secretário.
Da Competência do Vice-Presidente
Artigo 9º - Compete ao Vice-Presidente:
I – Substituir o Presidente, representando-o sempre que necessário;
II – Cumprir e fazer cumprir as determinações deste Regimento;
Da competência do Secretário
Artigo 10 - Compete ao Secretário:
I – Organizar a pauta dos trabalhos para cada sessão, ouvindo o presidente;
II – Redigir as atas das sessões, assinando-as juntamente com o Presidente;
III – Receber todo o expediente endereçado ao Conselho, registrá-lo e tomar as providências necessárias;
IV – Cumprir as determinações do Presidente;
V – Controlar a frequência dos membros.
Da Competência dos Membros do Conselho
Artigo 11 - Compete aos Membros do Conselho:
I – Comparecer às sessões do Conselho;
II – Eleger, entre os membros, o Presidente, Vice-Presidente e Secretário;
III – Requerer a convocação extraordinária de sessões, justificando a necessidade, quando o presidente ou seu substituto legal não o fizer;
IV – Tomar parte nas discussões e votações, apresentando emendas ou substitutivos aos pareceres e resoluções em discussão;
V – Pedir vistas de pareceres ou resoluções e solicitar andamento de discussões e votações;
VI – Requerer urgência para a discussão e votação de assuntos não incluídos na ordem do dia, bem como preferência nas votações e discussões de determinados assuntos;
VII – Assinar atas, resoluções e pareceres;
VIII – Colaborar para o bom andamento dos trabalhos do Conselho;
IX – Desempenhar os encargos que lhe forem atribuídos pelo Presidente;
X – Comunicar, previamente, ao Presidente, quando não puder comparecer à sessão para o qual foi convocado, para que seu suplente possa
ser convocado em tempo hábil;
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XI – Deliberar sobre as justificativas de ausência dos membros às reuniões;
XII – Cumprir as determinações deste Regimento.
Parágrafo 1º - Perderá o mandato o conselheiro que faltar a 3 (três) reuniões consecutivas ou 4 (quatro) intercaladas ao longo de um ano,
sem justificativa ou com justificativa não aceita pelos membros do Conselho.
Parágrafo 2º - O disposto no parágrafo anterior se estende aos suplentes, quando estes forem convocados para substituir seu titular às
sessões.
Parágrafo 3º - A instituição na qual o membro que perdeu o mandato está inserido, será informada por escrito pelo Presidente, devendo
esta fazer a substituição do membro em até 30 (trinta) dias corridos da notificação.
Capitulo IV
Das sessões
Artigo 12 - O conselho realizará reuniões bimestrais, ou sempre que for necessário para os desenvolvimentos de suas atribuições, mediante
a convocação do Presidente, do seu substituto legal ou a requerimento de no mínimo 4 (quatro) membros do conselho.
Parágrafo 1º - As convocações deverão se efetuadas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, salvo motivo urgente, devidamente justificado;
Parágrafo 2º - A sessão somente será instalada com a presença de no mínimo 4 (quatro) membros.
Parágrafo 3º - As deliberações serão tomadas pela maioria simples dos membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de minerva.
Artigo 13 - A ordem do dia será organizada com os assuntos apresentados para discussão através de pauta.
Capitulo V
Das Atas
Artigo 14 - As atas serão precedidas de uma Lista de Presença, que deverá conter:
I – Dia, mês, ano e hora de abertura de sessão;
II – Local de realização de sessão;
III – Assinatura dos membros presentes à sessão;
IV – Assinatura de eventuais convidados.
Artigo 15 - As atas serão lavradas pelo Secretário e nelas se resumirão, com clareza, os fatos relevantes ocorridos durante a sessão e ainda
conter:
I – O registro dos fatos ocorridos e dos assuntos tratados;
II – O número e o assunto das Resoluções ou Pareceres aprovados.
Artigo 16 - Ao fim da redação, as atas serão datadas e assinadas pelo Secretário e pelo Presidente.
Artigo 17 - Lida no começo de cada sessão, a ata da sessão anterior será discutida podendo se retificada ou aprovada na íntegra.
Artigo 18 - As atas serão registradas em livro próprio, cuja responsabilidade de guarda é do Secretário.
Capitulo VI
Das disposições finais e transitórias
Artigo 19 - A constituição do Conselho dar-se-á quando os membros se reunirem e procederem a eleição do Presidente, Vice-Presidente e
o Secretário.
Artigo 20 - Os trabalhos dos membros do Conselho Municipal de Turismo são considerados relevantes, não podendo receber qualquer remuneração pelos serviços prestados.
Artigo 21 - Este regimento poderá ser alterado mediante proposta de qualquer membro, aprovada por Resolução do Conselho e ratificada
pelo Prefeito.
Artigo 22 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Mesa Diretora, sendo esta, soberana em suas decisões.
Artigo 23 – O COMTUR ficará sujeito a fiscalização dos órgãos de controle interno e externo ao município de Agronômica, devendo o Presidente prestar os devidos esclarecimentos sobre informações pertinentes ao conselho, quando solicitado.
Artigo 24 – Todas as documentações produzidas pelo Conselho, bem como as legislações referentes a este, deverão ser publicadas no site
oficial da Prefeitura de Agronômica para que se dê a ampla transparência dos atos públicos de forma a promover o devido controle social.
Agate Regina Gessner Maggio
Presidente do Conselho de Turismo de Agronômica/SC
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Água Doce
Prefeitura
PORTARIA 335/2021

Publicação Nº 3123627

PORTARIA N° 297/2021 – DE 28 DE MAIO DE 2021
“EXONERA A PEDIDO DO CARGO DE MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA O SERVIDOR QUE MENCIONA”
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita do Município de Água Doce - SC, no uso de suas atribuições e em conformidade com os Art.
75, 76, 77 e 78 da Lei Orgânica do Município
RESOLVE:
Artigo 1º Exonerar a pedido, o servidor HERALDO METZKER FILHO, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 055.247.999-32, ocupante do cargo
efetivo de Médico Ginecologista e Obstetra 20 horas, a partir de 28/05/2021, conforme requerimento 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, 28 de maio de 2021.
Nelci Fátima Trento Bortolini 		
Prefeita de Água Doce 			

Camila Luiza Lucian Bedin
Diretora do Dpto de Recursos Humanos

PORTARIA 336/2021

Publicação Nº 3125096

PORTARIA N° 336/2021 – DE 28 DE JUNHO DE 2021
“PRORROGA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA AO SERVIDOR QUE MENCIONA”
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita do Município de Água Doce - SC, no uso de suas atribuições e em conformidade com os Art.
75, 76, 77 e 78 da Lei Orgânica do Município
RESOLVE:
Artigo 1º Prorroga licença ao servidor ANDRÉ LINK, inscrito sob o CPF nº 710.425.809-44, ocupante do cargo efetivo de Professor 6º a
9º série, com carga horária de 20 horas, de 25/06/2021 a 24/07/2020, 30 dias consecutivos de licença por motivo de doença, visto que o
mesmo acompanhará seu pai em tratamento de saúde, conforme Requerimento e Atestado 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, com efeitos retroativos a 25/06/2021revogando-se as disposições em
contrário
Prefeitura Municipal de Água Doce, 28 de junho de 2021.
Nelci Fátima Trento Bortolini 		
Prefeita de Água Doce 			
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Águas de Chapecó
Prefeitura
PORTARIA Nº 263, DE 28 DE JUNHO DE 2021
PORTARIA Nº 263/2021
De 28 de Junho de 2021

Publicação Nº 3124106

DISPÕE SOBRE REMOÇÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LEONIR ANTONIO HENTGES, Prefeito Municipal de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que
lhe confere o cargo, e em conformidade com o Art. 70, da Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor Público Municipal e
demais disposições legais vigentes;

RESOLVE:
Art. 1º - Fica removida, de ofício, a Servidora EDNA BREIER, matrícula 10986, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 40 (quarenta) horas semanais, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos para desempenhar suas funções na Secretaria Municipal
de Assistência Social.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Águas de Chapecó/SC, em 28 de Junho de 2021
LEONIR ANTONIO HENTGES
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
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Águas Frias
Prefeitura
DECRETO Nº 141/2021

Publicação Nº 3123981

DECRETO Nº 141/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LUIZ JOSÉ DAGA, Prefeito Municipal de Águas Frias, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a
Lei Municipal nº 968/2011, ou sucedâneo legal.
DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeados, os membros para integrar o Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE, do Município de Águas Frias -SC,
tendo a seguinte composição:
1º - REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Juliana Cella Titular
Katia Regina Tessaro Cassol Suplente
2º - REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS NO MUNICÍPIO
Marizete Senczkowski Titular
Marines Pareira Vaz Gallo Suplente
Josiane Carla Moratelli Solducha Titular
Katia Maria Pierozan Suplente
3º - REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS
Cheila Farias Titular
Claudenice Kavalek Giachini Suplente
Rafaela Perim Rafaeli Titular
Marli da Rosa Suplente
4º - REPRESENTANTES DE OUTROS SEGMENTOS DA SOCIEDADE
Terezinha Ana Mio Titular
Daiana Martini Suplente
Mayara Basso Cenci Titular
Nadia Angheben Suplente
Art. 2º - Os membros nomeados por este Decreto, não serão remunerados, sendo considerados como relevantes serviços prestados a Municipalidade.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal nº 169/2017.
Águas Frias - SC, em 28 de junho de 2021.
LUIZ JOSÉ DAGA
Prefeito Municipal
Registrado em data supra e publicado no DOM/SC
OLDAIR NATAL CITADELLA
Séc. Adm. Finanças e Planejamento

EXTRATO DE EDITAL DE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº18/2021

Publicação Nº 3124808

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 40B2615B9326C3E8E0BD08F429591B633ACC4107

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. Nº.: 47/2021
Edital: DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº.: 18/2021
Objeto : SERVIÇOS DE CONSULTA E PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES QUE REALIZARÃO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
LUIZ JOSÉ DAGA, Prefeito de Águas Frias, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento
dos interessados que foi realizado Processo Licitatório n°47 /2021 de DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA N°18 /2021, para Serviços de Consulta e Procedimentos de Anestesia,
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O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua Sete de Setembro nº 512, nos dias úteis, de Segunda
à Sexta, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo fone (049) 3332-0019.
Águas Frias -SC, 28 de junho de 2021
LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO

EXTRATO DE EDITAL DE DISPENSA POR LIMITE Nº17/2021

Publicação Nº 3124128

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E6D9B4D0295B354BD5FAD1A60C5E2E7E427300B7

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. Nº.: 46/2021
Edital: Dispensa por Limite Nº.: 17/2021
Objeto : Aquisição de sêmen bovino e nitrogênio líquido
LUIZ JOSÉ DAGA, Prefeito de Águas Frias, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento
dos interessados que foi realizado Processo Licitatório n°46 /2021 de DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE N°17 /2021, para Aquisição
de sêmen bovino e nitrogênio líquido,
Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua Sete de Setembro nº 512, nos dias úteis, de Segunda à Sexta, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo fone (049) 3332-0019.
Águas Frias -SC, 28 de junho de 2021
LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 24

Águas Mornas
Prefeitura
TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº 26/2021

Publicação Nº 3123793

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 315BE2E98B76A0A99519967B966BE7B2CAE50562

Publicação Resumida 1º Termo Aditivo ao contrato nº 26/2021. Contratado: VILMAR LUIZ DANIELSKI 41686802900. Objeto: Fica acrescido
em 17,39% as quantidades do objeto, passando do valor inicial contratado de R$ 8.280,00 para R$ 9.720,00. Águas Mornas, 28 de junho
de 2021. Omero Prim – Prefeito Municipal. Código de registro no TCE: 315BE2E98B76A0A99519967B966BE7B2CAE50562.
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Alfredo Wagner
Prefeitura
EXTRATO CONTRATO 001/2021

Publicação Nº 3124385

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2021
Contrato Número 01/2021.
Contratante: Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Wagner
Contratado: Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Alfredo Wagner – CNPJ Número 84.399.351/0001-07.
Objeto: Referente ao repasse das verbas feito pelo município para manutenção e funcionamento da Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural – Hospital de Alfredo Wagner.
Valor do Contrato: R$ 1.100.000,00 (Um Milhão e Cem Mil Reais)
Período de Vigência: Início em 11/05/2021; Término em 11/02/2022.
Alfredo Wagner – SC, 28 de junho de 2021.
Gilmar Sani
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
Hospital Alfredo Wagner
CONTRATADO

PREGÃO PRESENCAL N°15/2021

Publicação Nº 3124545
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C036CC8324369CD5F901E9A9E780CF3B13FFFB2C

MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER
AVISO DE LICITAÇÃO
Tipo de Licitação: Menor preço por Item
Data de Abertura: 12 de Julho de 2021.
Horário de Abertura: 10h00min
Local da Abertura: Prefeitura Municipal, Rua Anitápolis nº250, Centro- Alfredo Wagner.
Código de Registro: C036CC8324369CD5F901E9A9E780CF3B13FFFB2C
Referente Aquisição estimada de kits de alimentação escolar (devidamente embalados) contendo gêneros alimentícios secos para serem
destinados as famílias dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, em cumprimento à recomendação do FNDE para atualização
dos recursos do PNAE (Programa de Alimentação Escolar) na compra de alimentos durante o período da pandemia do Covid-19, através da
Secretaria de Educação do município de Alfredo Wagner. Informa ainda que o edital e seus anexos encontram-se no site: www.alfredowagner.sc.gov.br, dúvidas pelo telefone (48) 3276-1211 Setor de Licitações.
Alfredo Wagner, em 28 de Junho de 2021.
Gilmar Sani
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 251/2021

Publicação Nº 3124424

PORTARIA N° 251/2021
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA
MARINA WERLICH SCHMITZ

GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa
Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II, Artigo 93, Item XII
da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
1º- Conceder de acordo com o artigo 98 da Lei Complementar nº 005/2003, de
25/11/2003 – Estatuto dos Servidores Municipais de Alfredo Wagner, 01 (um) dia de
Licença para Tratamento de Saúde à servidora MARINA WERLICH SCHMITZ,
conforme atestado médico, no dia 24/06/2021.
2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, Santa Catarina
28 de junho de 2021

GILMAR SANI
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA NESTA DATA
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Alto Bela Vista
Prefeitura
DECRETO Nº 3.287, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124216

Abre crédito suplementar por conta do Superávit Financeiro apurado no Exercício Anterior no valor de R$ 296.200,00 e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 5º, Letra “C”, da Lei Municipal nº 823, de 02 de dezembro de 2020 e dá outras providências, e do artigo 42, inciso I e II, § 1˚ do artigo 43 e artigo 45 da Lei 4.320/64.
DECRETA
Art. 1º Ficam abertos os seguintes créditos suplementares:
Órgão: 4000 – GERÊNCIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE
Unidade: 4001 – Gerência de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 1.7 – Aquisição de Máquinas, Veículos, Equipamentos e Implementos Agrícolas
Modalidade: 243 – 4.4.90.00.00.3.0348 - Investimentos ................................ R$ 296.200,00
TOTAL: ................................................................................................ R$ 296.200,00
Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro apurado no
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 por fonte de recursos, conforme segue:
Fonte de Recursos – 0.3.0348 – Superávit - Recursos Ordinários ........................................ R$ 296.200,00
TOTAL: ................................................................................................. R$ 296.200,00
Art. 3° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Alto Bela Vista - SC, 28 de junho de 2021.
ELTON MATTES
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em data supra.
VÂNIA PEDROSO
Responsável Pelas Publicações

DECRETO Nº 3.288, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124203

Abre crédito suplementar por conta da Anulação Parcial de dotações e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 5º, Letra “a”, da Lei Municipal nº 823, de 02 de dezembro de 2020 e dá outras providências, e do artigo 42, inciso I e II, § 1˚ do artigo 43 e artigo 45 da Lei 4.320/64.
DECRETA
Art. 1º Ficam abertos os seguintes créditos suplementares:
Órgão: 9000 – GERÊNCIA DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade: 9001 – Coordenadoria de Cultura
Projeto/Atividade: 2.90 – Atividades Gerais da Gerência de Cultura, Turismo e Desenv. Econ.
Modalidade: 146 – 4.4.90.00.00.1.0100 –Investimentos ................................. R$ 115.086,97
TOTAL: .................................................................................................. R$ 115.086,97
Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes
dotações:
Órgão: 9000 – GERÊNCIA DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade: 9001 – Coordenadoria de Cultura
Projeto/Atividade: 2.90 – Atividades Gerais da Gerência de Cultura, Turismo e Desenv. Econ.
Modalidade: 144 – 3.1.90.00.00.1.0100 – Pessoal e Encargos Sociais ........... R$ 115.086,97
TOTAL: ................................................................................................. R$ 115.086,97
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Art. 3° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Alto Bela Vista - SC, 28 de junho de 2021.
ELTON MATTES
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em data supra.
VÂNIA PEDROSO
Responsável Pelas Publicações

PORTARIA N° 126, DE 25 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124154

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
ELTON MATTES, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; especialmente na forma do art. 83, 84, Parágrafo Único Seção II, da lei complementar 011, de 10 de janeiro de 2005, institui o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais.
RESOLVE
Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados.
Matrícula
893
893
569
936
749
936
893
740
890
980
559
498
279
289
472
539

Servidor
VANICE JOANA COLOMBO
VANICE JOANA COLOMBO
MARCIANO LAZZAROTTI
FABIANE DA COSTA
EDUARDA JÚLIA NICOLLI MIOTTO
FABIANE DA COSTA
VANICE JOANA COLOMBO
VANDERLEI EDMUNDO PALLAS
FABIANE TAÍS PALLAS
DOUGLAS ANTÔNIO BISSANI
JOELSON ROBERTO WUADEN
LILIAN KRUG JUNG GASTMANN
DANIELA OHLWEILER TESSMANN
LISNEIA RAQUEL PALLAS
NÉDIO LEONIR GASTMANN
MARCELO CONTESSOTTO

Quantidade
½ dia (tarde)
3 dias
7 dias
½ dia (tarde)
½ dia (tarde)
½ dia (manhã)
½ dia (tarde)
½ dia (manhã)
½ dia (manhã)
1 dia
½ dia (manhã)
1 dia
½ dia (tarde)
½ dia (manhã)
½ dia (manhã)
½ dia (manhã)

Período de Afastamento
26/05/2021
09/06/2021 A 11/06/2021
15/06/2021 A 21/06/2021
15/06/2021
17/06/2021
17/06/2021
18/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
25/06/2021

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Alto Bela Vista, SC, em 25 de junho de 2021.
ELTON MATTES
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
VÂNIA PEDROSO
Responsável Pelas Publicações
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Anchieta
Prefeitura
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2020/HOSPITAL/UPA

Publicação Nº 3123729

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº. 001/2020 DE 09/06/2020 FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRUNO
HENRIQUE LANZARINI - ME E O HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE/UPA.
Pelo presente Contrato de Prestação de Serviço, que entre si fazem de um lado o HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE/UPA de Anchieta, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, estabelecido à Rua Guilherme Wildner, nº 879, inscrito no CNPJ sob nº
80.643.117/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. IVAN JOSÉ CANCI, brasileiro, casado, residente e domiciliado
nesta cidade, inscrito no CPF sob nº 625.835.909-44, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e por outro lado à empresa
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 23.903.344/0001-06, estabelecida na Rua Dom Pedro I, 219, Centro, CEP:
85.710-000, na cidade de Santo Antônio do Sudoeste – PR, neste ato representado pelo Sr. BRUNO HENRIQUE LANZARINI, brasileiro,
solteiro, Engenheiro Civil, inscrito no CPF sob nº 057.242.189-33, RG sob nº 7.714.810-8 SSP/PR, residente em Santo Antônio do Sudoeste - PR, doravante denominado CONTRATADO, de acordo comum e com amparo legal na Lei Federal n.º 8.666/93 e demais dispositivos
constitucionais e legais vigentes, Processo Licitatório Nº 006/2020, Tomada de Preços 001/2020, considerando o previsto na Cláusula
Terceira do referido contrato, celebram o presente termo aditivo, com base nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
Fica concedido o reequilíbrio econômico financeiro ao contrato nº 001/2020, no valor de R$: 48.028,89 (quarenta e oito mil, vinte e oito reais e oitenta e nove centavos), referente parte da etapa 1 da obra de reforma e ampliação do Hospital Municipal Anchietense, de acordo com
Parecer Técnico do Departamento de Engenharia - Parecer Jurídico 017/2021 - Anuência do Prefeito Municipal e Documentos em Anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para fazer frente às despesas correrão a conta da seguinte dotação de 2021:
Projeto/Atividade
1.036
1.036

Recurso
1087
335

Despesa/Ano
08/2021
03/2021

Descrição
4.4.90.51.99
4.4.90.51.99

Valor Bloqueado
R$: 5.407,45
R$: 42.621,44

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente Termo Aditivo, tem amparo do artigo 65, da Lei n. 8.666/1993, pelo fato de ter havido reequilíbrio econômico financeiro, para
maior, no preço dos itens, justificando a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n. 8.666/1993.
.
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado.
E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito.
Anchieta – SC, 28 de junho de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI 		
Prefeito Municipal 		
CPF: 625.835.909-44 		

BRUNO HENRIQUE LANZARINI
Contratado/Responsável
CPF: 057.242.189-33

CONTRATO Nº 022/2021-PM

Publicação Nº 3124217

CONTRATO Nº. 022/2021
Prestação de Serviços
O MUNICIPIO DE ANCHIETA/SC, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 83.024.687/0001-22, com sede na Avenida
Anchieta, 838, CEP: 89970-000 – Anchieta/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor IVAN JOSÉ CANCI, brasileiro, casado,
residente e domiciliado neste município, portador do CPF/MF sob nº 625.835.909-44, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE
e de outro lado a empresa TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 08.389.661/0002-43,
com sede na Av. Manuel Gregório Pacheco, s/n - B. Esperança, 88820-000, município de Içara/SC, neste ato representado pelo Senhor
RENAN CARLOS BORDIN, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 018.631.560-03, residente em Erechim/RS, de ora em diante denominado de CONTRATADA, firmam o presente Contrato, com fundamento na Lei n° 8.666/93 e legislação pertinente, nos termos da do
Processo Licitatório nº 046/2021 – Pregão Presencial nº 029/2021 e seus anexos e nas condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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1.1. O objeto do presente contrato consiste na: Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de peças, materiais
e mão de obra necessária para realizar a Transformação de veículo Renault Master L2H2 de propriedade do Corpo de Bombeiros Militar de
Santa Catarina, em ambulância padrão Auto Socorro de Urgência - ASU, do Corpo de Bombeiros Militar de Anchieta. Pagos com recursos
próprios. Em conformidade com Termo de Referência do Edital - Anexo I. De acordo com quantitativos, prazo, forma e condições estabelecidas no presente ato convocatório e seus anexos, bem como na proposta declarada vencedora do certame e nas demais cláusulas deste
contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. A entrega do objeto do presente contrato tem caráter imediato, sendo que os serviços serão de acordo com a autorização de Fornecimento, emitido pela unidade administrativa competente, e o serviços deverão ser concluídos em até 30 dias após Homologação Licitação/
Emissão AF (Autorização de Fornecimento).
2.2. Os serviços deverão ser prestados em conformidade com Termo de Referência Anexo I do Edital (anexado ao contrato em sua assinatura, dando ciência das obrigações assumidas) e demais cláusulas deste contrato.
2.3. Os serviços serão acompanhados por servidor designado, conforme interesse da Contratante.
2.4. Em caso sejam verificadas irregularidades nos serviços a substituição destes deve ser providenciada imediatamente da notificação, sem
prejuízo das cominações aplicáveis.
2.7. Os serviços devem seguir o descrito no Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 029/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1. O preço a ser pago pelo objeto deste contrato será aquele proposto pela proposta declarada vencedora do presente certame, no valor
total de R$ 79.900,00 (setenta e nove mil e novecentos reais).
3.2. O índice aplicável caso ocorra atrasos no pagamento é aquela utilizada pelo município URFM, para a sua atualização.
3.3. Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, encargos, obrigações tributárias, bem como todas as despesas e custos da
prestação dos serviços.
3.4. Os preços contratados não serão reajustados.
CLÁUSULA QUARTA - FORMAS DE PAGAMENTO
4.1. O pagamento será em até 30 dias, após a prestação dos serviços objeto licitado, mediante a autorização de fornecimento solicitado pelo
setor. O pagamento será em moeda corrente nacional, mediante apresentação da nota fiscal correspondente.
4.2. Caso as datas estipuladas nesta Cláusula, ocorram em dia sem expediente na Prefeitura o pagamento poderá ser efetuado no primeiro
dia útil subseq-ente.
4.3. O índice aplicável caso ocorra atrasos no pagamento é aquela utilizada pelo município URFM, para a sua atualização.
CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILDADES DA CONTRATADA
5.1. No caso de autorização para subcontratação, não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e o Contratante,
perante o qual a única responsável pelo cumprimento deste Contrato será sempre a Contratada.
5.2. Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados a Contratante ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto do
contrato.
5.3. Manter durante toda vigência do pressente contrato todas as condições exigidas na Licitação para o regular cumprimento das obrigações contratuais assumidas.
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
6.1. Atrasos injustificados na execução do objeto do presente Contrato sujeitará a Contratada, independentemente de outras cominações,
ao pagamento de multa na ordem 5% (cinco por cento) sobre o valor total deste Contrato.
6.2. A inexecução total ou parcial do Contrato importará a Contratada a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da
Administração Direta ou Indireta Municipal de Anchieta, pelo prazo desde já fixado em 02 (dois) anos, contados da aplicação de tal medida
punitiva, bem como multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato.
6.3. Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos que a Contratada tiver direito ou cobrados judicialmente.
6.4. Será proporcionada defesa a Contratada, antes da imposição das penalidades elencados nesta Cláusula.
CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO
7.1. O presente Contrato poderá ser rescindido:
a) por acordo entre as partes;
b) unilateralmente pelo Contratante se assim o exigir o interesse público;
c) pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Contrato ou por descumprimento de qualquer de suas cláusulas;
CLAUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
8.1. Os recursos financeiros para fazer frente às despesas decorrentes do presente processo licitatório correrão à conta das seguintes dotações de 2021:
Despesa: 191 - ENCARROÇAMENTO DE AMBULÂNCIA PARA O CORPO DE BOMBE
Órgão: 8 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: 1 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função: 6 - Segurança Pública
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 17 - SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 1.040 - ENCARROÇAMENTO DE AMBULÂNCIA PARA O CORPO DE BOMBE
Elemento: 4.4.90.52.48.000000 - Aplicações Diretas
Recurso: 131 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais R$: 79.900,00 CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA DO CONTRATO
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9.1. O presente contrato terá vigência a partir da sua assinatura até 28 de junho de 2022, podendo ser prorrogado se o interesse público
assim o exigir.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO COMPETENTE
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Anchieta/SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de
medidas judiciais oriundas do presente contrato.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.
Anchieta, SC, aos 28 de Junho de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
CPF: 625.835.909-44
Prefeito Municipal
RENAN CARLOS BORDIN
CPF: 018.631.560-03
Contratado/Responsável
TESTEMUNHAS:
IDENES M. F. SCHENA 		
CPF: 034.116.669-35		

ARTUR LUIZ CHENET
CPF: 089.478.629-67

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO:
1.1 - Constitui o presente Edital selecionar propostas para: Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de peças,
materiais e mão de obra necessária para realizar a Transformação de veículo Renault Master L2H2 de propriedade do Corpo de Bombeiros
Militar de Santa Catarina, em ambulância padrão Auto Socorro de Urgência - ASU, do Corpo de Bombeiros Militar de Anchieta. Pagos com
recursos próprios. Conforme segue:
Quant.

Unid.

Descrição

Preço Unit. Máximo

Preço Total
Máximo

01

UN

TRANSFORMAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER L2H2 DE PROPRIEDADE
DO CBM DE SANTA CATARINA: EM CONFORMIDADE COM CONFIGURAÇÕES BÁSICAS DA
TRANSFORMAÇÃO DO VEÍCULO, NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ANEXO I.

79.900,00

79.900,00

2.1 TRANSFORMAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER L2H2 DE PROPRIEDADE
DO CBM DE SANTA CATARINA:
2.2 CONFIGURAÇÕES BÁSICAS DA TRANSFORMAÇÃO DO VEÍCULO
2.2.1 A empresa implementadora responsável pelas alterações deverá zelar pela:
2.2.1.1 Confiabilidade e adequação em estrada do veículo, não tendo efeito negativo sob as características originais de condução;
2.2.1.2 Ausência de danos subsequentes, resultantes da fixação ou instalação de componentes, como sistemas elétricos ou eletrônicos
exclusivos;
2.2.1.3 Segurança funcional e liberdade de movimento de todas as peças móveis.
2.2.2 Todas as instalações e alterações deverão levar em consideração as informações contidas no “Manual do implementador” emitidas
pela respectiva montadora.
2.2.3 A empresa transformadora deverá apresentar os seguintes documentos junto a proposta de preços:
2.2.3.1 Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT), emitida pelo DENATRAN, referente à marca e modelo do veículo ofertado, da
empresa que fará a transformação do veículo furgão em ambulância;
2.2.3.2 Laudo Técnico de Ensaio da poltrona do socorrista e banco lateral báu, emitida por laboratório credenciado no IMENTRO em nome
da empresa que fará a transformação;
2.2.3.3 Certidão de registro de pessoa física e jurídica (engenheiro mecânico responsável pela empresa transformadora), devidamente empregado dentro dos parâmetros legais; 03 (três) – Atestados de Capacidade Técnica da empresa que fará a transformação do veículo furgão
em ambulância, emitido por qualquer órgão público com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) fornecida pelo CREA, referente ao
objeto da licitação;
2.2.3.4 Laudo Técnico de Ensaio Estrutural do conjunto da Maca retrátil, conforme especificada no descritivo bem como o registro na ANVISA do equipamento.
2.3 CARROCERIA EXTERNA:
2.3.1 Deve ser instalado janela de correr na porta deslizante lateral, construída em perfis de alumínio extrudado, borracha de vedação,
vidros temperados com fundo jateado ou película na cor branca com 03 (três) filetes de 01 cm (um centímetro) que permita visibilidade de
dentro para fora.
2.3.2 Nas portas traseiras deverão ser instaladas vidros fixos, com borracha de vedação e vidros temperados com fundo jateado ou película
na cor branca com 03 (três) filetes de 01 cm (um centímetro) que permita visibilidade de dentro para fora e com os logos da cruz da vida
(janela do lado esquerdo) e EMERGÊNCIA 193 (janela do lado direito).
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2.3.3 Lay Out Padrão Bombeiros de SC, em vinílico auto-adesivo refletivo 3M, de alta qualidade sendo que os detalhes deverão ser seguidos
conforme padrão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.
2.3.4 Os adesivos deverão ter garantia mínima de 5 anos.
2.4 CARROCERIA INTERNA:
2.4.1 Estrutura confeccionada em liga leve, com isolamento termo-acústico entre as faces internas e externas das paredes e do teto;
2.4.2 Divisória da cabine do motorista com acesso livre de comunicação, sem folha de porta, construída em chapa de compensado Naval
e revestida em courvim automotivo na cor do estofamento original pela parte do compartimento da cabine e em material semelhante ao
restante do compartimento da carroceria (atendimento do paciente), na cor branca com reforços estruturais no batente da porta com recuo
para trás o suficiente para instalação de suportes atrás dos bancos.
2.4.3 Deve ser substituído o banco duplo (original) do passageiro na cabine do motorista por um banco individual (original) também regulável, mantendo o mesmo padrão, ergonomia e originalidade.
2.4.4 Os cantos onde houver a possibilidade de impacto com a maca articulada e outros
equipamentos, tais como: banco baú, armário lateral, plataforma acesso traseira, soleira da porta traseira e compartimento do cilindro;
deverão ser arredondados e protegidos com chapa de aço inox ou alumínio de 1,5 mm.
2.4.5 Revestimento interno do teto e laterais em material anti-mofo de fácil assepsia inteiriça e sem emendas na cor branca, com reforços de
perfis de aço na linha automotiva, revestimento nas portas laterais do mesmo material e entre a lataria e o revestimento deve ser instalado,
em todo o compartimento de atendimento, material de isolamento termoacústico em estiropor de alta densidade com espessura entre 35
mm e 45 mm e colado com adesivo de alta resistência térmica.
2.4.6 Revestimento do assoalho do veículo em chapas de compensado naval, e deverá ser constituído por uma única peça, sem costura,
sem necessidade de ser encerado de linóleo sólido, vinil ou de epóxi vazado e que garanta condições de aderência mesmo quando molhado.
O revestimento deverá ter uma espessura mínima de 3,5 mm e de aplicação permanente ao sub-assoalho. O material de revestimento do
assoalho deverá cobrir todo o comprimento e largura da área de trabalho do compartimento. O material deverá possuir características de
alto tráfego, atendendo a norma européia EN-685 classe (34), “resistência a desinfetantes de superfície de uso hospitalar” revestido em
tecido emborrachado vinílico automotivo antiderrapante em cor neutra que permita perfeita harmonia estética com os demais móveis, a
escolha da cor fica condicionada em comum acordo entre a contratada e a contratante, representada pelo comandante da OBM. O material
deve ser antiderrapante, inteiriço, sem emendas ou fresta para não haver infiltração de líquidos de modo a obter uma perfeita assepsia. A
base dos armários, banco baú, banco giratório, fixadores, todos os equipamentos fixos que tenham contato com o piso, deverá ser aplicado
vedante e acabamento com sikaflex total, além de uma barra de metal (alumínio) para maior proteção aos móveis. Deverão ser instaladas
sobre o revestimento do assoalho, proteções em aço inoxidável em formato circular nos locais
de descanso das rodas da maca articulada, em tamanho compatível com a dimensão das rodas de forma que as mesma permaneçam sobre
a proteção em qualquer posição de giro.
2.4.7 Em todos os móveis deve ser utilizado compensado naval de 15mm de espessura com acabamento em fórmica texturizada. A empresa
proponente deve fornecer garantia de 2 (dois) anos para os móveis em geral.
2.4.8 O interior do compartimento de atendimento deverá estar isento de cantos vivos. Tudo que constituir obstrução à cabeça e que possa
ser perigoso a pessoas no compartimento de atendimento deverá ser almofadado. O acabamento de todo o compartimento de atendimento
incluindo o interior dos armários de armazenamento e gavetas deverá ser construído com material liso tipo laminado, fibra ou plástico,
impermeável e resistente à água, sabão e desinfetantes. Os painéis deverão ser instalados de maneira que não ocorra flexão, deflexão,
empenamento ou vibração.
2.4.9 Do sistema de condicionamento de ar:
2.4.9.1 Deverá ser instalada unidade evaporadora própria (condicionador de ar) para o
compartimento da vítima.
2.4.9.2 O compressor utilizado deverá ser único para as duas unidades evaporadoras (cabine e compartimento da vítima).
2.4.9.3 Deverá ser previsto, na cabine do veículo, sistema de controle de velocidade e temperatura do ar do compartimento da vítima independente do sistema original do veículo (condicionador de ar da cabine). Cada unidade evaporadora deverá ter um sistema de controle
individual.
2.4.10. Lateral direita (atrás do Carona) deve ser instalado os seguintes móveis:
2.4.10.1 Banco Baú para acompanhantes, com cintos de segurança abdominais e dotados de recolhimento automático, onde sobre a tampa
do baú deve ser instalado um assento inteiriço com espuma de espessura mínima de 30 mm, densidade 28, com 03 (três) encostos individuais, fixados na parede interna. Os encostos deverão ser de espuma injetada densidade 28, com espaldar lateral, semelhante ao encosto
do banco automotivo e revestido em courvim automotivo. O assento e os encostos deverão ser fixados com velcro ou outro dispositivo de
fácil remoção, para assepsia.
Deverá ainda se instalado cintos de segurança abdominal, conforme as normas específicas para cinto de segurança o qual possibilitem a
fixação adequada quando da condução de vítimas sobre o banco (o cinto de segurança deverá ser do tipo retrátil). Sob a tampa do baú
(dentro do Banco Baú) deverão ser dimensionados locais para colocação de: 01 (uma) tala para tração de fêmur tamanho adulto e 01 (um)
tamanho pediátrico, 01 (um) colete de imobilização dorso-lombar tamanho adulto e 01 (um) tamanho infantil e cobertores. Deverão ainda
ser instalados três suportes para colocação de garrafas de Álcool (1000ml) ou de Iodopolvidonana (1000ml), na posição vertical, sem contado com o assoalho, de forma a impedir o derramamento de seu conteúdo quando do deslocamento da viatura.
As dobradiças da tampa do banco baú devem ser reforçadas e de preferência diferentes das dobradiças de armários ou de móveis. Na lateral interna do banco baú, ao lado da maca articulada, deverão ser fixados 03 (três) sistemas de travamento de cintos de segurança, para
que, em uma eventualidade na qual se necessite transportar outra maca em cima do banco baú, esta maca possa ser presa pelos cintos de
segurança abdominais. O banco baú deverá ter uma largura máxima de 450mm.
2.4.10.2 Deverá ser instalado no banco baú, cesto para despejo de material usado, embutido tipo U, devidamente identificado, confeccionado em aço inox, com tampa e trava mecânica e na mesma tampa uma portinhola de acesso para jogar o lixo no compartimento, sem a
necessidade de abrir a tampa principal. O compartimento destinado a acondicionar o cesto de despejo de materiais deverá ser totalmente
isolado do restante do baú, de forma a evitar o contado entre o material limpo e o material
contaminado. Deverá ainda ser previsto dispositivo na tampa do cesto que permita a sua abertura em maior ângulo para fins de assepsia
das paredes laterais, superior e inferior do baú aonde esta embutido o cesto. O cesto deverá ser instalado na extremidade anterior do baú,
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logo após a porta de correr lateral. Deverá conter pedaleira para abertura sem necessidade do uso das mãos.
2.4.10.3 Deverá ser instalado um pega mão (tipo de ônibus) de aproximadamente 600 mm de comprimento no lado direito da porta lateral,
em altura adequada para que uma vítima consiga se segurar e apoiar-se para adentrar a ambulância.
2.4.11 Lateral esquerda (atrás do Motorista) deve ser instalado os seguintes móveis e
equipamentos:
2.4.11.1 Deverá ser previsto um nicho adequado para instalação de uma cadeira retrátil de rodas, presa com sistema de soltura rápida.
2.4.11.2 Armário aéreo dividido em 03 (três) nichos, cada um contendo 02 (duas) portas de acrílico transparente, espessura de pelo menos
4mm, com trava mecânica, para acondicionamento de materiais leves (colares cervicais, encostos de cabeça, etc). O armário deverá ocupar
comprimento total da lateral esquerda veículo e ter uma altura aproximada de 300 mm. Deverá ser instalado na extremidade mais próxima
da divisória com a cabine 02 (duas) gavetas com sistema de travamento sem chave.
2.4.11.3 Bancada inferior, instalada em toda a extensão da viatura, desde o nicho para cadeira de rodas até o armário para acondicionamento do cilindro de oxigênio. A bancada deverá ter uma altura de aproximadamente 850 mm e borda superior em formato de batente com
50mm para cima, para evitar que objetos rolem e caiam da bancada.
2.4.11.4 Sobre a bancada, deverá ser dimensionado local específico para o desfibrilador, sugador elétrico e mochila contendo cilindro de
oxigênio de 1 m3.
2.4.11.5 Ligando o armário aéreo à bancada inferior deverá ser confeccionado um armário com comprimento mínimo de 670mm, dotado de
02 (dois) dois nichos com altura equidistante, cada um deverá apresentar 02 (duas) portas de acrílico transparente, com trava mecânica,
para acondicionamento de materiais diversos de APH. Ao lado deste armário deverá ser instalado um mastro para suporte de bomba de
infusão no canto esquerdo da bancada, na parte central da bancada na extremidade de fora.
2.4.11.6 Na bancada inferior deve ser embutida a bateria auxiliar de 150 Ah, tendo todos os equipamentos elétricos suplementares ligados
nesta, o 01 (um) inversor de potência de 1000 w e um encaixe para acondicionamento de uma maca rígida reserva (tamanho adulto) equipada com cinto tipo aranha, confeccionada em polietileno, modelo de mercado, sendo revestido em fórmica na cor dos demais móveis, com
acesso pela parte traseira da viatura, sendo instalado na abertura uma porta com sistema de travamento sem chave. Deverá ser prevista
uma abertura (logo abaixo dos nichos com porta de correr), através de porta com sistema de travamento duplo sem chave, para facilitar o
acesso à bateria e ao inversor de potência em caso de manutenção. Deverá ser previsto pequenas aberturas para exaustão dos gases da
bateria.
2.4.11.7 Sobre a bancada, fixada na lateral da viatura deverá ser instalada uma régua de oxigenação equipada com fluxômetro, frasco aspirador e umidificador com máscara conforme NBR 14.561 e com régua tripla de oxigênio com 03 conexões do tipo rosca normatizada para
oxigênio conforme NBR 254, para uso de fluxômetro, aspirador e umidificador e uma tomada de ar comprimido para aspiração. Deverá ser
fornecido com a viatura um frasco de aspiração confeccionado em vidro para uso em rede de ar comprimido, bem como dois conjuntos de
oxigenioterapia compostos por Fluxômetro, umidificador e mascara tamanho adulto com reservatório para O2. Deverá ainda ser instalado
sobre a bancada o painel de comando da parte elétrica (chaves para iluminação, exaustão e tomadas). Deverá ser instalado sobre a bancada
inferior, na parede lateral da viatura 01 (uma) saboneteira com refil de 500 ml e 01 (uma) lanterna recarregável de LED com carregador e
suporte de fixação.
2.4.11.8 Logo após a bancada inferior, deverá ser instalado armário com largura aproximada de 380 mm, para acondicionamento do 01
(um) cilindro de oxigênio de 3.5m3 e 01 (um) cilindro de ar comprimido de 3.5m3, com sistema de travamento e contenção do cilindro, com
tampa de fecho e trava mecânica e abertura com bordas arredondadas para inspeção do cilindro.
2.4.11.9 Deverá ser fornecido Kit de oxigenação composto por um cilindro de aço ou alumínio com capacidade mínima de 3,5 m3, manômetro ligado ao cilindro de oxigênio e com saída ligada nas mangueiras de oxigênio transadas instaladas na régua com fluxômetro. Deverá ser
também fornecido conjunto completo (cilindro, válvulas, registros, manômetros, etc) para instalação do cilindro de ar comprimido à saída
do aspirador na régua de oxigenação.
2.4.11.10 Na traseira da viatura, ao lado da porta de acesso ao nicho da maca reserva, deverá ser instalado extintor de pó químico seco –
PQS, de 4kg, fixado através de sistema de soltura rápida.
Toda a parte traseira (nos locais de entrada da maca, onde há o choque da maca com o piso do veículo) deverá ser revestida por chapa de
aço inoxidável de 1,5mm de espessura, dobrada a frio com o formato exato da traseira da viatura de modo que acompanhe todas as curvas
e que mantenha as aberturas das luzes.
2.4.12 Centro do veículo deve ser instalado os seguintes móveis:
2.4.12.1 Banco para o socorrista instalado na cabeceira da maca retrátil, com as seguintes características: Encostos de braço móvel, base
reforçada e giratória em 360° com o giro por meio de base giratória do tipo disco com trava a cada 90°. O assento deverá ficar à altura da
maca da vítima, de forma que a fixação e o giro permitam a mobilidade das pernas do socorrista, entre a cadeira e a maca;
2.4.12.2 Assento e encosto em espuma injetada, densidade 60 Kgf/m3, revestidos em courvim automotivo na tonalidade de cor predominante dos móveis. Cinto de segurança abdominal de 03 pontos, apresentar junto a proposta de preços Laudo Técnico de Ensaio da poltrona
do socorrista, emitida por laboratório credenciado no IMENTRO em nome da empresa que fará a transformação.
Com terminal de fixação macho-fêmea na parte frontal e toda a estrutura do cinto deve ser fixada diretamente ao banco. Deverá ser previsto
local para acondicionamento dos cintos quando não estiverem sendo utilizados, de forma a evitar que o mesmo seja contaminados pelas
secreções corporais das vítimas e/ou pela sujidade do assoalho.
2.4.12.3 01 (um) suporte para soro e sangue, construído em aço cromado, fixado no pega mão.
2.4.12.4 01 (um) pega mão fixado no teto, em perfil de alumínio com suportes de fixação em polietileno e reforços estruturais em perfil de
chapa dobrada.
2.4.12.5 Proteção contra impactos nas saídas das portas, com almofadas especiais, revestidas em courvin de alta resistência.
2.4.12.6 06 (seis) Luminárias, sendo 04 (quatro) luminárias de LED com duas intensidades de luz (normal e alta intensidade), no compartimento, com tecla de acendimento no painel de comando de forma a ligar de duas em duas luminárias. E 02 (duas) lâmpadas de LED com
focos direcionáveis (alta intensidade), sobre a maca articulada, no teto do veículo, também com tecla de acendimento no painel de comando
de forma a ligar.
2.4.12.7 Maca retrátil deve seguir o seguinte padrão: 2.4.12.7.1 A alavanca para engate e desengate da Maca Retrátil, deve ser fixada
em dois pontos de modo a deixar a maca mais para a direita, onde no piso devem ser instalados parafusos tipo passante com porca auto
travante.
2.4.12.7.2 A maca deve ser fornecida e instalada na viatura pela montadora contratada seguindo as instruções de instalação determinada
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pelo fabricante da maca.
2.4.12.7.3 Perfil de montagem:
2.4.12.7.3.1 A maca retrátil deve apresentar as seguintes características:
a. A maca deve ser montada com perfis de alumínio tubular em seção redonda e dimensionada para suportar pacientes de até 200 kg, apresentando uma capacidade mínima de carga de 300 kg, Deve ter o quadro das pernas e o quadro do leito, construídos em tubos de alumínio,
com seção redonda de 25,4 e 31,75 mm de diâmetro, sendo que os tubos da estrutura do leito, das pernas e dos eixos da maca devem
possuir uma espessura mínima de 3,00 mm. Os perfis de alumínio devem seguir normas de fabricação da ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas) no 6063, 6061 ou 6262, com temperas T5 ou T6 conforme a necessidade. As propriedades mecânicas dos perfis devem
seguir a norma ABNT-NBR 7000. Os perfis devem ser encaixados com conexões de alumínio injetadas e estudadas de alta resistência em
toda a estrutura da maca, para reduzirem o risco de quebra, proporcionando maior segurança e durabilidade ao equipamento. A fixação das
conexões aos perfis deverá ser feita com pinos elásticos, não devendo ser utilizada solda, já que a mesma pode comprometer a estrutura da
maca causando trincas, rachaduras e consequentemente acidentes. Os pinos elásticos devem ser travados com rebites tipo U, para impedir
que os mesmos se movimentem com as torções que a maca sofre em sua utilização.
b. Deve possuir um espaldar regulável para elevação da cabeça, tronco e membros superiores do paciente (Movimento Fowler) com no
mínimo 6 (seis) posições que variem de 0 a 90 graus. A base do sistema de elevação deve ser rígida, em material ABS para possibilitar
procedimentos de RCP sobre a maca, proporcionando também maior conforto ao paciente.
c. Deve possuir alças laterais basculantes com altura mínima de 150 mm, medida a partir do leito da maca e dispositivos automáticos de
acionamento em nylon na cor vermelha, que possibilitem maior agilidade nos procedimentos de resgate.
d. Deve possuir uma alça de transporte traseira basculante, para permitir a colocação de uma prancha de imobilização sobre a maca sem
que a alça dificulte este procedimento.
e. Todos os cantos, bordas e cavidades devem ser arredondadas a fim de se evitarem acidentes.
2.4.12.7.4 Dimensões:
2.4.12.7.4.1 O leito deve possuir comprimento mínimo de 1900 mm e largura mínima de 560 mm, incluindo as alças laterais basculantes,
conforme determinado pela norma ABNT NBR 14.561. A base do leito deve ser rígida em material ABS para proporcionar maior conforto ao
paciente. A altura da maca deve ser definida pela montadora da ambulância ou pelo usuário da maca de acordo com a altura da carroçaria
do veículo onde será utilizada. A medida do comprimento total mínimo da maca, tomada dos rodízios dianteiros até os rodízios traseiros
quando deitada, deverá ser de 1900 mm.
2.4.12.7.5 Rodízios:
2.4.12.7.5.1 A maca deve possuir um conjunto de 4 (quatro) rodízios giratórios de material leve, revestidos em borracha, com diâmetro de
no mínimo 120 mm, para facilitar seu uso em terrenos irregulares. Os rodízios devem ser dotados de sistema de freios de fácil operação.
Deve possuir um conjunto de dois rodízios aéreos fixos de mesmo diâmetro, revestidos em borracha para apoio durante a colocação e
retirada da maca do interior da ambulância. Os rodízios devem estar afastados adequadamente de modo a garantirem uma base estável e
uma maior segurança contra tombamentos.
2.4.12.7.6 Colchonete:
2.4.12.7.6.1 O Colchonete deve ser confeccionado com espuma densidade 33 e revestido em material impermeável auto extinguível, anti-mofo, na cor preta, selado com costura eletrônica para não permitir a infiltração, a contaminação e que possa ser lavado facilmente. As
dimensões do colchonete deverão ser iguais às medidas do leito, com espessura de 70 mm. O colchonete também deve ser bipartido para
permitir a passagem dos cintos de segurança sob os ombros do paciente.
2.4.12.7.7 Cintos de Segurança:
2.4.12.7.7.1 A maca deve possuir 3 (três) cintos de segurança, sendo um na altura do peito, um na altura da bacia e um para as pernas, de
forma a prevenir que o paciente tenha movimentos longitudinais, transversais, ascendentes e descendentes sobre a maca. O cinto localizado
no peito do paciente deve contar com 2 (dois) cintos de ombro que deverão ser acoplados em conjunto com o cinto do peito formando um
cinto de 4 (quatro) pontas, aumentando a segurança e minimizando o movimento para frente do paciente durante uma frenagem brusca ou
em acidente com impacto frontal. As correias de imobilização devem ser fabricadas em nylon ou poliéster de fácil higienização com largura
mínima de 48 mm, possuir fivelas metálicas com revestimento em PVC e sistema de engate rápido. Os cintos devem ser na cor vermelha
para serem de fácil visualização e confeccionados com uma das extremidades de tal forma que permita ser prendido na maca em forma de
laço possibilitando que o cinto seja removido para lavagem ou manutenção e instalado de forma rápida.
2.4.12.7.8 Capacidade de Carga:
2.4.12.7.8.1 A maca deve ter uma capacidade de carga mínima de 300 Kg, porém o fabricante deve apresentar laudo executado por profissional qualificado e habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia (CREA) comprovando que o equipamento suporta uma carga, no
mínimo o dobro do peso estabelecido como capacidade de carga, distribuída de forma uniforme em toda sua estrutura.
2.4.12.7.9 Mecanismos de retração das pernas:
2.4.12.7.9.1 A maca deve possuir um mecanismo na parte inferior do leito, próximo à alça de transporte traseira, que possibilite a retração
das pernas. O mecanismo de retração deve ser biarticulado, com sistema de segurança anti queda, e nas rodas sistemas de travamento tipo
“stop turn”. A maca deve ser acionada individualmente e permitir sua utilização por apenas uma pessoa.
2.4.12.7.10 Sistema de travamento da maca ao veículo:
2.4.12.7.10.1 Deve ser fornecido juntamente com a maca um sistema central de fixação estável, com sistema de engate rápido de fácil
acesso e manipulação. Este sistema deve fixar a maca com rodas à carroçaria do veículo de resgate, sem a necessidade de caneleta guia
ou plataforma no interior do veículo. Deve possuir um guia frontal para permitir o perfeito acoplamento da maca e batentes frontais com
resistência para suportar o impacto da maca no momento de colocá-la no interior do veículo ou em caso de acidente. O material utilizado
no sistema de travamento pode ser de alumínio ou aço, desde que atenda os limites mínimos de resistência e segurança. O dispositivo de
fixação instalado para ancoragem da maca com rodas deve ser ensaiado para atender a norma internacional AMD STD 004, como descrito
na norma ABNT NBR 14.561. O fabricante deve apresentar um laudo de ensaios de tração longitudinal, lateral e vertical para cima, feitos
por profissional qualificado e habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia (CREA) comprovando a resistência do sistema de travamento. O sistema deve suportar uma carga de 1000 kgf nos três sentidos acima especificados. O sistema de travamento deve ser construído
com dimensões compatíveis com a maca de forma a não raspar ou bater em nenhuma parte da maca durante sua colocação e retirada da
ambulância.
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2.4.12.7.11 Suporte de soro e sangue:
2.4.12.7.11.1 Deve acompanhar a maca, um suporte de soro e sangue telescópico de fácil manuseio, que possa ser acoplado junto à estrutura da maca durante sua utilização e que possua um compartimento específico para sua armazenagem quando fora de uso.
2.4.12.7.12 Compartimento para cilindro de oxigênio e suporte de soro:
2.4.12.7.12.1 A maca deve possuir, na parte dianteira abaixo do espaldar, um compartimento para a colocação de um cilindro de oxigênio
de alumínio de 3,9 litros, com orifícios que permitam a visualização do manômetro e a regulagem da válvula tipo Yoke,
bem como alojar o suporte de soro e sangue de forma que possa ser facilmente manuseado.
2.4.12.7.13 Certificado de Garantia:
2.4.12.7.13.1 O equipamento deve possuir um certificado de garantia contra defeitos de fabricação com instruções de procedimento e termos de garantia de 24 meses contados a partir da emissão da nota fiscal de venda, ou garantia de fábrica de 12 meses e mais 12 meses
de garantia estendida.
2.4.12.7.14 Identificação:
A maca deve possuir uma etiqueta de identificação do fabricante com CNPJ, telefone e número serial para rastreabilidade.
2.4.12.7.15 quantidade: 01 maca retrátil.
2.5 SISTEMA ELÉTRICO, SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO
2.5.1 Na parte superior da viatura: Barra sinalizadora de emergência em formato de arco ou similar, de perfil baixo e aparência discreta,
com módulo único e lente inteiriça, com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 250 mm e 500 mm e altura entre 70mm
e 110 mm.
2.5.2 Sistema luminoso composto por módulos constituído por 116 ou 164 Led ́s de alto brilho próprios para iluminação, com potência não
inferior de 0,5 W cada Led, cúpula injetada em policarbonato na cor RUBI, resistente a impactos, descoloração e com tratamento UV, com
garantia de 05 anos. Dotado de lente colimadora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, sendo diretiva
nos módulos centrais e difusora nos módulos laterais. Alimentados nominalmente com 12 Vcc. Com no mínimo 14 módulos, distribuídos
equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir total visualização, sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde
que o “design” do veículo permita.
2.5.3 Cada LED deverá obedecer a especificação a seguir descrita:
2.5.3.1 cor predominante: Vermelho, com comprimento de onde de 620 a 630 nm;
2.5.3.2 intensidade luminosa de cada Led de no mínimo 40 Lumens; e
2.5.3.3 categoria: AlInGaP.
2.5.4. O sinalizador visual deverá ser controlado por controle central único, dotado de micro processador ou micro controlador, que permita
a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência, com pulsos luminosos de até 25 ms. O circuito eletrônico deverá gerenciar a
corrente elétrica aplicada nos Leds através de PWM (Pulse Width Modulator), o PWM devendo garantir também a intensidade luminosa dos
Leds, mesmo que o veículo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos Leds. O consumo
máximo da barra nas diversas funções dos Leds, não deverá ultrapassar 5 A, na condição de alimentação nominal.
2.5.5 O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência e até mais 05 outros padrões de "flashs" distintos ou outras funções de iluminação a serem definidos/
utilizados no futuro, sem custos adicionais, os quais deverão ser acionados separados ou simultaneamente no caso de se utilizar LED e
dispositivos de iluminação não intermitentes (luzes de beco e/ou frontais).
2.5.6 O sistema de controle dos sinalizadores visual e acústico deverá ser único, permitindo o funcionamento independente de ambos os
sistemas. Deverá ser instalado em local específico quando este for solicitado (console) ou no local originalmente destinado à instalação de
rádio possibilitando sua operação por ambos os ocupantes da cabina.
2.5.7 O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo
estiver com o motor desligado desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis
falhas no acionamento do motor.
2.5.8 O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios.
2.5.9 Dispositivo sonoro de emergência: composta de sirene eletrônica e duas unidades sonofletoras com capacidade individual de 100
(cem) watts e, no mínimo, quatro tipos de sons independentes, e Sirene Fa-Dó Eletropneumática de 12 V com corrente de 15A, tipo de som
bitonal alternado, frequência fundamental 435hz-448hz, pressão sonora à 2 metros de 115 decibéis. Com sistema de proteção através de
rel-. Cornetas de alumínio com tratamento de superfície compressor zincado e pintado, resistência à temperatura de 25o C à 90o C com
dimensões da corneta de 90X319 cm e compressor de 82,203 cm e peso de 2,370 kg. Aplicação em veículo que não possuir ar comprimido
com tensão nominal de 12V. As unidades sonofletoras devem ser instaladas o mais à frente possível no veículo, voltadas para a dianteira,
e a uma altura adequada do piso.
2.5.9.1 O sistema de controle dos sinalizadores visual e acústico deverá ser único, permitindo o funcionamento independente de ambos os
sistemas. Deverá ser instalado em local específico quando este for solicitado (console) ou no local originalmente destinado à instalação de
rádio possibilitando sua operação por ambos os ocupantes da cabina.
2.5.9.2 O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo
estiver com o motor desligado, desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis
falhas no acionamento do motor.
2.5.9.3 O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios.
2.5.9.4 O equipamento não poderá gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de freq-ência utilizada pela Polícia e/ou Corpo de Bombeiros.
2.5.10 Sinalizador Linear traseiro, sinalizador traseiro de orientação de trânsito, composto por barra montada em perfil de alumínio extrudado anodizado, com acabamentos laterais em ABS, posicionado em cima do teto traseiro, com lentes em policarbonato injetado, formato
retangular, dotada de 08 (oito) módulos, na cor AMBAR para iluminação para orientação de transito. Deve possuir sequência de acendimento
da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, do centro para as pontas e mais uma aleatória. Sistema luminoso composto por
módulos com no mínimo 4 Leds próprios para iluminação, com potência não inferior de 1 W cada Led, com garantia de 5 anos.
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O comando da barra de orientação de trânsito, deverá ser instalado na cabine, indicando qual sequência está em uso e permitindo seu
acionamento independente das demais iluminações de emergência da viatura.
2.5.11 Farol de embarque direcional, 02 (dois) instalados na traseira superior do veículo, nas extremidades do sinalizador linear e 01 (um)
instalado na lateral direita logo acima da porta lateral, ambos com chave de controle no painel central.
2.5.12 Conjunto de 06 Strobos tipos led`s na cor branca, em formato triangular ou retangular, com alta luminosidade, com acabamento
protegido a infiltrações, selado e resistente às intempéries, sendo 04 (quatro) localizados na grade frontal ao lado dos faróis dianteiros e 02
(dois) na traseira, localizados nas colunas traseiras ao lado das portas traseiras, acima das lanternas, em meia altura, com flashes quádruplos na frequência de 90 flashes por minuto.
2.5.13 Na parte superior de cada uma das laterais deverão ser instaladas lanternas Sequenciais com lâmpadas de led’s, com conjunto de 6
led’s em formato linear ou triangular, com alta luminosidade, com acabamento liso preto ou cromado, protegido a
infiltrações, selado e resistente às intempéries, na cor vermelha e branca, posicionadas 03 (três) em cada lateral do veículo. Os conjuntos
devem ser instalados equidistantes,
2.5.14 Bateria Auxiliar de 150 Ah tipo selada, de alto ciclo, instalada em ambiente (sob o bancada inferior lado esquerdo) ventilado de fácil
acesso para a manutenção e com capacidade suficiente para manter todos os acessórios elétricos funcionando ao mesmo tempo.
2.5.15 Interligação de a bateria auxiliar com o alternador do veículo com sistema de bloqueio da carga da bateria original do veículo. Todo
o sistema elétrico implemento será ligado na bateria suplementar.
2.5.16 Instalação no compartimento do paciente de um sistema de exaustor forçado exaustores instalados no teto com perfeita vedação
forçando a entrada e saído de ar para eliminação de odores no compartimento do paciente composto de 02 (dois) ventiladores, sendo 01
(um), sobre o socorrista entrada de ar e 01 (um) traseiro com a função de exaustão de ar para retirada de odores. O acionamento deve ser
por duas chaves de acionamento no painel elétrico principal, sendo que cada chave liga um único exaustor.
2.5.17 Instalação de Painel de Controle Central com sistemas elétricos separados, identificados e corretamente dimensionados através de
disjuntores térmicos, Tomadas 220 volts, externa e pelo menos 2 (duas) tomadas de 12 volts. Instaladas na bancada, com identificação
das funções.
2.5.18 Cabos elétricos superdimensionados, antichama, com conduítes de fácil acesso para a manutenção, com terminais clipados nas
pontas dos fios, de acordo com as normas da ABNT.
2.5.19 A sinalização visual de emergência, frontal, lateral e traseira, deverá ser do mesmo fabricante, permitindo sincronização das mesmas.
2.6 OUTROS EQUIPAMENTOS
2.6.1 Cadeira de Rodas de Resgate articulada:
2.6.1.1 Fornecimento de cadeira de rodas de resgate, padrão Sitmed, com as seguintes
especificações:
2.6.1.2 Deve ser desenvolvida para uso em áreas limitadas como: elevadores, escadarias, corredores estreitos e locais de difícil acesso.
2.6.1.3 A cadeira de rodas deve ser montada com perfis de alumínio tubular em seção redonda e dimensionada para suportar pacientes com
capacidade mínima de carga de 160 kg. Cinto de segurança com sistema de engate automotivo de 04 (quatro) pontas.
2.6.1.4 Sistema off road com rodas de 7.5 polegadas de diâmetro, para facilitar o transporte em terrenos irregulares.
2.6.1.5 Deve possuir 04 (quatro) manetas de borracha para facilitar o transporte, 02 (duas) manetas com sistema extensor para transporte
em escadarias, com sistema ágil de abertura e fechamento.
2.6.1.6 Deve apresentar sistema completo para ancoragem em veículos de resgate, dianteiro e traseiro, além de sistema de dobra para
armazenamento em espaços limitados. O equipamento deve ser extremamente versátil e prático, para efetuar a abertura e o fechamento,
bem com acondicionamento, podendo assim ser aplicado nas mais diversas situações de resgate e remoção.
2.6.1.7 Apoio lateral para braços em PU de alta qualidade.
2.6.1.8 Bolsa para objetos, cintos e compartimento de acessórios que possibilitam uma rápida ação, e maior agilidade no atendimento.
2.6.1.9 Quantidade: 01 cadeira de rodas de resgate articulada.
2.6.2 Degrau auxiliar nas portas do caroneiro e traseira do furgão.
2.6.3 Pára-choque de Impulsão para o veículo ambulância, confeccionado em tubos de aço na cor preta.
2.6.4 Rádio comunicador
2.6.4.1 A viatura deverá possuir um rádio transceptores móveis VHF/FM, com display alfanumérico de no mínimo 8 caracteres, sintetizado
com programação de frequência em memória do tipo EEPROM, ou similar, sendo a programação feita através de microcomputador PC-XT/
AT, ou em Kit próprio de programação, o rádio deve ser instalado no painel da viatura com as seguintes especificações:
2.6.4.1.1 ser homologado pela ANATEL.
2.6.4.1.2 faixa de operação mínima entre 148 Mhz a 174 Mhz;
2.6.4.1.3 potência de saída de radiofrequência mínima de 40 watts;
2.6.4.1.4 potência de saída de áudio mínima 1,5 watts;
2.6.4.1.5 códigos silenciadores, programáveis, para evitar transmissões indesejadas;
2.6.4.1.6 funções programáveis: scan, bloqueio de canal ocupado, temporizador de transmissão;
2.6.4.1.7 sistema de sinalização com capacidade de codificar e decodificar as seguintes funções:
2.6.4.1.8 identificação de rádio (ID);
2.6.4.1.9 chamada seletiva de voz; e
2.6.4.1.10 teste remoto de rádio;
2.6.4.1.11 capacidade de memória mínima de 32 canais programáveis por micro computador PC, ou Kit próprio de programação;
2.6.4.1.12 espaçamento mínimo entre canais de 20 Khz;
2.6.4.1.13 microfone compacto com suporte;
2.6.4.1.14 alto-falante embutido no corpo do rádio;
2.6.4.1.15 cada transceptor deverá acompanhar:
2.6.4.1.16 antena tipo Wip, 1⁄4 onda, com 5 metros de cabo coaxial e conectores compatíveis com o rádio;
2.6.4.1.17 kit de suporte e fiação para instalação em automóveis; e
2.6.4.1.18 manual de operação, programação e manual técnico do rádio escritos em português;
2.6.4.1.19 kit de programação compatível com o rádio (software, interface, cabos e conexões), por lote de rádio adquirido;
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2.6.4.1.20 ter garantia de 24 meses.
CONDIÇÕES GERAIS:
Prazo de Entrega
Valores Máximo
Pagamento
Frete
Validade da Proposta
Garantia do Equipamento

Em 30 dias após o pedido
Transformação: R$ 79 .990,00
30 dias
Por conta do cliente
30 dias
12 meses

3. DO PAGAMENTO:
3.1 - O pagamento será em até 30 dias, após a prestação dos serviços objeto licitado, mediante a autorização de fornecimento solicitado
pelo setor. O pagamento será em moeda corrente nacional, mediante apresentação da nota fiscal correspondente.
Ivan José Canci
Prefeito Municipal

DESISTENCIA DE VAGA

Publicação Nº 3125143

Ilmo. Senhor
Ivan José Canci
DD. Prefeito Municipal
Anchieta – Sc.
Sandra Rodrigues França Ferreira, aprovada no Processo Seletivo nº. 001/2020 para o cargo Professora de Educação Infantil, a qual fui
convocada para assumir a vaga, venho através do presente comunicar que não tenho interesse em assumir a vaga a qual fui convocada.
Romelândia (SC), 28 de junho de 2021.
Sandra Rodrigues França Ferreira,

GABARITO PRELIMINAR- CONCURSO Nº 01/2021

Publicação Nº 3124506

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 01/2021
GABARITO PRELIMINAR (Antes dos recursos)
O Prefeito de Anchieta, Estado de Santa Catarina, Sr. IVAN JOSÉ CANCI, no uso de suas atribuições legais, torna público, aos interessados,
o Gabarito Preliminar (Antes dos recursos), conforme segue:
Agente Comunitário de Saúde
Questão

Auxiliar Administrativo

Tipo de Prova
1

2

3

4

1

D

D

D

D

2

C

D

D

C

3

A

A

B

4

A

C

5

B

D

6

C

7

A

8
9

Questão

Técnico em Agropecuária

Tipo de Prova
1

2

3

4

1

C

A

B

D

2

B

D

D

C

D

3

D

A

C

C

D

4

A

B

D

B

5

C

C

D

A

D

6

B

D

B

D

7

D

B

B

B

A

8

C

A

A

B

9

10

B

D

B

C

11

B

B

B

B

12

B

B

B

13

D

D

D

14

A

B

15

B

B

16

A

17

D

Questão

Tipo de Prova
1

2

3

4

1

C

D

C

B

2

D

B

A

A

B

3

B

C

B

C

B

C

4

B

A

B

A

B

B

5

A

C

B

C

A

D

A

6

B

A

D

B

A

A

B

7

B

B

C

B

B

C

C

B

8

B

C

D

A

B

A

D

B

9

C

C

D

A

10

C

A

D

D

10

B

C

C

A

11

A

C

B

B

11

A

B

A

B

D

12

A

C

D

B

12

A

D

A

D

A

13

D

C

A

C

13

C

B

D

D

C

B

14

B

B

C

A

14

A

C

D

B

B

B

15

D

D

A

B

15

A

C

A

D

C

D

D

16

B

D

B

C

16

B

B

D

D

C

C

A

17

A

A

C

A

17

D

D

C

C
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18

A

B

A

B

18

D

D

C

D

18

A

D

A

C

19

A

B

D

B

19

D

B

C

C

19

A

D

C

B

20

B

B

D

A

20

A

D

A

C

20

A

A

A

D

21

D

B

C

A

21

B

B

D

A

21

D

D

C

A

22

D

B

C

B

22

C

A

B

C

22

A

B

A

C

23

D

D

D

C

23

B

A

C

B

23

D

C

C

B

24

D

C

A

C

24

A

D

C

B

24

B

C

B

A

25

C

A

A

A

25

D

B

C

C

25

B

B

D

C

26

D

C

D

C

26

C

A

A

B

26

B

A

A

C

27

A

A

B

B

27

D

C

D

A

27

A

A

C

C

28

C

B

A

D

28

C

A

A

B

28

B

D

B

B

29

D

C

D

A

29

C

A

D

C

29

C

B

A

C

30

C

B

A

C

30

D

C

A

D

30

B

A

A

C

31

C

A

C

C

31

C

B

A

C

31

B

C

A

A

32

A

B

B

C

32

A

C

B

C

32

B

A

B

A

33

B

A

C

A

33

C

B

B

B

33

D

D

C

B

34

D

C

D

D

34

B

C

C

A

34

C

A

C

C

35

B

C

C

D

35

C

B

C

D

35

A

B

B

B

Auditor de Controle Interno
Questão

Professor de Artes

Tipo de Prova

Questão

Tipo de Prova

1

2

3

4

1

2

3

4

1

C

B

C

D

1

B

C

A

C

2

C

B

C

D

2

C

D

D

B

3

D

D

C

A

3

D

A

D

D

4

D

A

C

B

4

C

A

A

A

5

A

A

D

B

5

D

C

D

B

6

B

C

D

C

6

D

A

C

A

7

A

A

C

B

7

B

D

C

D

8

D

B

C

B

8

D

B

B

A

9

C

A

C

B

9

C

B

B

D

10

B

B

A

D

10

C

B

C

A

11

A

A

C

B

11

D

A

A

B

12

D

D

D

A

12

A

B

B

C

13

C

A

D

C

13

C

D

C

A

14

A

B

C

B

14

D

A

B

B

15

D

C

B

B

15

C

A

D

C

16

C

C

A

C

16

B

C

B

B

17

D

A

D

B

17

C

B

D

C

18

D

D

C

C

18

C

B

B

B

19

A

C

B

D

19

C

D

D

B

20

D

C

D

C

20

B

A

C

D

21

C

D

B

D

21

A

D

B

C

22

B

A

D

C

22

B

B

A

B

23

A

C

B

C

23

B

D

C

A

24

D

B

B

B

24

A

B

C

B

25

C

B

A

A

25

B

A

D

B

26

B

A

C

D

26

D

A

D

C

27

A

A

C

D

27

B

C

D

B

28

D

B

D

C

28

D

B

D

D

29

C

C

D

C

29

B

D

D

B

30

C

C

A

C

30

B

D

A

B

31

C

D

A

C

31

D

C

C

A

32

A

B

A

C

32

B

C

C

D
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33

C

C

B

B

33

D

C

B

C

34

A

D

A

A

34

B

A

C

B

35

C

B

B

B

35

B

C

B

B

Anchieta – SC, 28 de junho de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO PP 029/2021-PM

Publicação Nº 3124223

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
HOMOLOGAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO
Processo Licitatório nº 046/2021 – Pregão Presencial nº 029/2021.
A Prefeitura Municipal de Anchieta, por meio de seu Prefeito, torna público que Homologou a Adjudicação do Processo Licitatório nº
046/2021, instaurado sob a modalidade Pregão Presencial, Menor Preço Por Item, para: Contratação de empresa para prestação de serviços
com fornecimento de peças, materiais e mão de obra necessária para realizar a Transformação de veículo Renault Master L2H2 de propriedade do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, em ambulância padrão Auto Socorro de Urgência - ASU, do Corpo de Bombeiros
Militar de Anchieta.
Pagos com recursos próprios.
EMPRESA VENCEDORA:
TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA.
VALOR TOTAL R$: 79.900,00 (Setenta e Nove Mil e Novecentos Reais).
Anchieta, 28 de Junho de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI – Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 269/2021

Publicação Nº 3125144

PORTARIA nº. 269/2021
De, 28 de junho de 2021.
Ivan José Canci, Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder Férias,
Art. 1º - Fica concedida férias regulamentares para a Servidora Pública Municipal Janice Treviso Stefanello, ocupante do cargo de Técnica
de Enfermagem, matricula 2398, com vencimentos e vantagens garantidas em Lei, relativas ao período de 2017/2018, a serem gozadas
no período de 28/06/2021 à 12/07/2021, e relativas ao período de 2018/2019, a serem gozadas no período de 13/07/2021 à 27/07/2021,
perfazendo um total de 30 (trinta) dias de gozo de férias.
Art. 2º - Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 28 de junho de 2021.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ivan José Canci,
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Angelina
Prefeitura
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021

Publicação Nº 3123638

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
A Prefeita Municipal, Senhora Roseli Anderle, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pelas
Leis nº 8.666, 10.520 e alterações posteriores, à vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a
presente Licitação nestes termos:
a) Processo Licitatório nº 025/2021
b) Modalidade: Tomada de Preços
c) Tipo: Menor Preço por Item
d) Data da Homologação: 29/06/2021
e) Data da Adjudicação: 29/06/2021
f) Objeto da Licitação: Aquisição de material médico hospitalar
g) Proponentes vencedores:
Item

Produto

Unid.

Quant.

Marca

Valor Cotado R$

1.

Abaixador de Língua c/ 100 unid.

Pct.

30

Theoto

3,95

2.

Ácido graxo essencial 200 ml

Frs.

30

DermaEx

4,99

3.

Água destilada 10 ml cx. com 200
ampolas

Cx.

1

Santec

65,00

L A Dalla Porta Junior – EPP

4.

Água oxigenada 10 volumes 1000 ml Frs.

2

Septmax

3,933

Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

5.

Agulha descartável 13 x 4,5

Cx. c/ 100 unid.

10

Wiltex

11,39

L A Dalla Porta Junior – EPP

6.

Agulha descartável 20 x 5,5

Cx. c/ 100 unid.

20

Wiltex

11,39

L A Dalla Porta Junior – EPP

7.

Agulha descartável 25 x 6

Cx. c/ 100 unid.

30

Wiltex

11,39

L A Dalla Porta Junior – EPP

8.

Agulha descartável 25 x 7

Cx. c/ 100 unid.

30

Descarpack

8,10

MF de Almeida & Cia. Ltda. – ME

9.

Agulha descartável 25 x 8

Cx. c/ 100 unid.

20

Wiltex

11,39

L A Dalla Porta Junior – EPP

10.

Agulha descartável 30 x 8

Cx. c/ 100 unid.

20

Descarpack

10,20

Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.

11.

Agulha descartável 40 x 12

Cx. c/ 100 unid.

3

Wiltex

11,48

L A Dalla Porta Junior – EPP

12.

Álcool 70% - 1000 mL

Frs.

80

Vic Pharma

6,867

Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

13.

Álcool gel 70%, para assepsia das
mãos - frasco 5000 mL

Frs.

20

Cinord

50,41

14.

Algodão hidrófilo 500grs

Rolo

30

Medihouse

11,00

Unid.

8

J. Prolab

3,40

Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.

Unid.

10

Acumed

75,14

Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.

Unid.

1.500

Medihouse

1,09

L A Dalla Porta Junior – EPP

Unid.

2.000

Medihouse

0,725

L A Dalla Porta Junior – EPP

Unid.

600

Medihouse

0,49

Prohospital Sul Comercio de Materiais
Médicos e Odontológicos Ltda. ME

Unid.

50

Anadona

6,00

Prohospital Sul Comercio de Materiais
Médicos e Odontológicos Ltda. ME

Unid.

20

Não cotado

15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

Almotolia escura c/ bico reto e
capacidade p/ 250 ml c/ dosagem
alto relevo
Aparelho esfigmomanometro sem
esteto, com velcro tamanho adulto
Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m 13 Fios de acordo com ABNT/NBR
14056
Atadura de crepom 10 cm x 1,80
m - 13 Fios de acordo com ABNT/
NBR 14056
Ataduras de crepe 6 cm x 1,80 m –
13 fios de acordo com ABNT/NBR
14056
Avental cirúrgico descartável TNT c/
manga longa gramatura 40
Campo cirúrgico fenestrado descartável em TNT - 0,23x0,25
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22.

Campo cirúrgico fenestrado descartável em TNT - 0,45x0,50

Unid.

30

Não cotado

23.

Cateter intravenoso nº 20

Cx. c/ 100 unid.

1

Medix

83,75

L A Dalla Porta Junior – EPP

24.

Cateter intravenoso nº 22

Cx. c/ 100 unid.

1

Medix

83,75

L A Dalla Porta Junior – EPP

25.

Cateter intravenoso nº 24

Cx. c/ 100 unid.

1

Medix

83,75

L A Dalla Porta Junior – EPP

26.

Clorexidine 0,5% em solução alcoóliFrs.
ca - 1000 ml

6

Rioquimica

14,54

27.

Clorexidine degermante – 1000 ml

Frs.

6

Rioquimica

20,28

Unid.

30

Medix

3,00

Prohospital Sul Comercio de Materiais
Médicos e Odontológicos Ltda. ME

Cx. c/ 20 unid.

70

Descarbox

133,00

Prohospital Sul Comercio de Materiais
Médicos e Odontológicos Ltda. ME

Unid.

100

Cral

0,462

Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

Unid.

20

Não cotado

Cx.

5

Proinlab

12,37

L A Dalla Porta Junior – EPP

Unid.

10

Rioquimica

70,00

Frs.

5

Kelldrin

17,19

Unid.

40

Não cotado

Rl.

10

Pollitex

61,00

L A Dalla Porta Junior – EPP

Rl.

10

Pollitex

22,25

L A Dalla Porta Junior – EPP

Rl.

10

Pollitex

38,05

L A Dalla Porta Junior – EPP

Unid.

30

Biosani

1,90

Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.

Unid.

30

Biosani

1,56

L A Dalla Porta Junior – EPP

Pct.

15

Kolplast

22,40

Unid.

20

Missner

2,80

Unid.

40

Missner

4,067

Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

Pct. c/ 100 unid.

15

Estilo

6,75

L A Dalla Porta Junior – EPP

Unid.

10

Kolplast

1,547

Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

Unid.

150

Kolplast

1,20

L A Dalla Porta Junior – EPP

Unid.

700

Kolplast

1,10

L A Dalla Porta Junior – EPP

Unid.

800

Kolplast

1,04

Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

cx.

2

ACE

33,75

L A Dalla Porta Junior – EPP

Cx.

2

ACE

33,75

L A Dalla Porta Junior – EPP

Cx.

2

ACE

33,75

L A Dalla Porta Junior – EPP

Cx.

2

ACE

33,75

L A Dalla Porta Junior – EPP

Cx.

2

ACE

33,75

L A Dalla Porta Junior – EPP

Unid.

40

Missner

2,11

L A Dalla Porta Junior – EPP

28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Coletor de urina sistema fechado c/
válvula anti-refluxo, tubo extensor
inferior a 100 cm - 2000ml
Coletor para material perfuro cortante - 13 Litros
Coletor universal 80 ml, transparente, com tampa rosqueável
Curativo Antisséptico de tela parafinada com Acetato de Clorexidine
BP a 0,5%, estéril em embalagem
individual 10cm x 10cm
Curativo estéril redondo para pós
punção intravenosa cx. c/ 500 unid.
Desencrostante para limpeza material cirúrgico- 1 kg
Detergente enzimático nível IV p/
limpeza instrumental frasco 1000 ml
Dilatador descartável p/ inserção de
DIU (Histerômetro)
Embalagem para esterilização em
autoclave 150 mm x 100 mt.
Embalagem para esterilização em
autoclave 50 mm x 100 mt.
Embalagem para esterilização em
autoclave 80 mm x 100 mt.
Equipo de soro macrogotas 2 vias
Equipo de soro microgotas com
injetor lateral
Escova cervical - ginecológica c/ 100
unid.
Esparadrapo impermeável 2,5 cm x
4,5 m
Esparadrapo impermeável 5 cm x
4,5 m
Espátula de ayres para preventivo
Especulo vaginal collin p/ virgem c/
parafuso rosqueável lateral
Especulo vaginal G com parafuso
rosqueavel lateral
Especulo vaginal M com parafuso
rosqueável lateral
Especulo vaginal P com parafuso
rosqueável lateral
Fio de sutura nylon 2-0 com agulha
3,0 cm
Fio de sutura nylon 3-0 com agulha
3,0 cm
Fio de sutura nylon 4-0 com agulha
3,0 cm
Fio de sutura nylon 5-0 com agulha
3,0 cm
Fio de sutura nylon 6-0 com agulha
3,0 cm
Fita micropore 2,5cm x 10m
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.

Fita micropore 5 cm x 10m
Fita para esterilização em autoclave,
com marcador
Fita reagente para teste de glicemia
capilar G-Tech Free
Fixador celular para preventivo 100
mL - Spray
Fralda geriátrica desc. tam. Extra G
pct. c/ 7 unid.
Fralda geriátrica desc. tam. G pct.
c/ 8 unid.
Garrote tubo de látex pacote com
15 metros
Gaze 7,5 x 7,5 - 13 Fios pct. c/ 500
unid. de acordo com ABNT/NBR
13.843
Gaze hidrófila 50m x91 mm dobrada
100% algodão 9 fios por cm quadrado de acordo com ABNT/NBR 13.843
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Unid.

50

Missner

3,66

L A Dalla Porta Junior – EPP

Unid.

50

Poli Tape

3,333

Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

Cx. c/ 50 unid.

1.000

On Call Plus II 24,90

Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.

Unid.

10

Cral

5,77

L A Dalla Porta Junior – EPP

Pct.

300

Mardan

8,93

L A Dalla Porta Junior – EPP

Pct.

300

Mardan

8,93

L A Dalla Porta Junior – EPP

Pct.

1

Goiás Látex

25,00

Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

Pct.

400

Medihouse

29,90

Prohospital Sul Comercio de Materiais
Médicos e Odontológicos Ltda. ME

Rolo

2

MDA

37,72

Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.

64.

Gel para ultra Som 300 gr.

Unid.

30

Multigel

4,51

Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.

65.

Glutaraldeído frasco com 1000 ml

Frs.

5

Cinord

15,866

Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

Unid.

30

Casex

17,28

Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.

Unid.

20

Aquacel

70,00

Fufa-SC Comércio e Representação Ltda.

Bisnaga

15

Casex

23,65

Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.

Cx. c/ 10 unid.

50

Clean Up

26,37

Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.

Cx.

2

Maxicor

34,00

Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

Cx.

2

Maxicor

34,00

Altermed Material Médico Hospitalar
Ltda..

Cx.

20

Neolab

6,34

L A Dalla Porta Junior – EPP

Unid.

10.000

TKL

0,213

L A Dalla Porta Junior – EPP

66.

67.

68.

69.
70.
71.
72.

73.

Hidrocolóide em placa: curativo
estéril recortável composto por carboximetilcelulose. Camada externa
composta por espuma ou filme de
poliuretano, impermeável. Sistema
de aplicação sem toque e sinal de
troca, que possa ser deixado em
contato com a ferida 07 dias. Tamanho 15x15 cm
Hidrofibra sem prata: curativo
absorvente composto por fibras de
carboximetilcelulose sódica. Tamanho 15x15 cm
Hidrogel: gel estéril destinado ao
tratamento de fibras que possui em
sua formulação água deionizada,
propilenoglicol e óleos de origem vegetal, capaz de promover hidratação
da ferida, mantendo um ambiente
úmido ideal para cicatrização e para
o desbridamento autolítico. Bisnaga
30 gr.
Indicador biológico vapor teste 24
horas
Lâmina de bisturi nº 12 cx. c/ 100
unid.
Lâmina de bisturi nº 15 cx. c/ 100
unid.
Lâmina fosca para preventivo cx. c/
50 unid.
Lanceta para coleta de sangue capilar, fabricada em aço inoxidável e
corpo confeccionado em plástico rígido. Sistema de ativação por botão.
Tamanho 28G, de uso único - NR32

74.

Luva de procedimento EP (látex)

Cx. c/ 100 unid.

70

Talge

56,25

L A Dalla Porta Junior – EPP

75.

Luva de procedimento G (látex)

Cx. c/ 100 unid.

30

Talge

56,25

L A Dalla Porta Junior – EPP

76.

Luva de procedimento M (látex)

Cx. c/ 100 unid.

60

Talge

56,25

L A Dalla Porta Junior – EPP

77.

Luva de procedimento P (látex)

Cx. c/ 100 unid.

70

Talge

56,25

L A Dalla Porta Junior – EPP

78.

Luva estéril nº 7,0 (látex)

Pares

30

Kevenoll

1,88

L A Dalla Porta Junior – EPP

79.

Luva estéril nº 7,5 (látex)

Pares

30

Kevenoll

1,88

L A Dalla Porta Junior – EPP
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80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Luva estéril nº 8,0 (látex)
Luvas de procedimento - P sem pó
(látex)
Luvas de procedimento nitrílica EG
(azul ou transparente)
Mascara c/ tripla proteção c/ elástico
fino
Papel crepado p/esterilização em
autoclave 60x60 cm caixa c/500
unid. branco
Papel lençol 70cm x 50 mts. - BRANCO 100 % CELULOSE
Pinça Adson ponta fina sem dente
14 cm
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Pares

20

Kevenoll

1,88

L A Dalla Porta Junior – EPP

Cx. c/ 100 unid.

20

Kevenoll

62,50

L A Dalla Porta Junior – EPP

Cx. c/ 100 unid.

20

Medix

95,00

Cx. c/ 50 unid.

500

Medix

11,42

Cx.

5

Hospflex

212,50

L A Dalla Porta Junior – EPP

Unid.

60

Descarbox

11,73

L A Dalla Porta Junior – EPP

Unid.

5

Golgran

17,80

MF de Almeida & Cia. Ltda. – ME

Prohospital Sul Comercio de Materiais
Médicos e Odontológicos Ltda. ME
MCW Produtos Médicos e Hospitalares
Ltda.

Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.
Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.
Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.

87.

Pinça anatômica sem dente 14 cm

Unid.

5

Richards

12,20

88.

Pinça cheron 24 cm (ABC)

Unid.

10

ABC

45,45

89.

Pinça de biopsia de colo uterino nº
03 (24 cm)

Unid.

2

ABC

262,80

90.

Pinça mosquito 14 cm

Unid.

5

Golgran

38,90

MF de Almeida & Cia. Ltda. – ME

91.

Pinça pozzi 24 cm (para inserção de
DIU)

Unid.

3

Richards

58,96

Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.

92.

Porta agulha 24 cm

Unid.

3

ABC

104,42

MF de Almeida & Cia. Ltda. – ME

93.

Povidine degermante frasco c/ 1000
ml

Frs.

5

Vic Pharma

19,867

Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

94.

Povidine tópico frasco 1000 ml

Frs.

5

Farmax

18,49

Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.

95.

Sabonete líquido galão c/ 5 litros

Galão

15

Cinord

66,533

Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

10

Nekplast

37,90

Prohospital Sul Comercio de Materiais
Médicos e Odontológicos Ltda. ME

10

Rava

24,63

L A Dalla Porta Junior – EPP

96.

97.

Saco lixo hospitalar branco 100 Lts.
– 100 unid. constituído de Polietileno
de Alta Densidade (PEAD) Virgem
Pct.
branco leitoso com pigmentação
branca de alta resistência
Saco lixo hospitalar branco 50 Lts. –
100 unid. constituído de Polietileno
de Alta Densidade (PEAD) Virgem
Pct.
branco leitoso com pigmentação
branca de alta resistência.

98.

Scalp nº 23

Cx. c/ 100 unid.

3

Medix

18,38

L A Dalla Porta Junior – EPP

99.

Scalp nº 25

Cx. c/ 100 unid.

5

Medix

18,38

L A Dalla Porta Junior – EPP

Unid.

20.000

SR

0,35

L A Dalla Porta Junior – EPP

Unid.

5000

SR

0,259

Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

100.
101.

Seringa 1 ml graduada em unid. c/
agulha 0,8 x 0,30 mm
Seringa 1 ml graduada em unid. c/
agulha 13x4,5

102.

Seringa 10ml sem agulha

Unid.

2.000

SR

0,353

Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

103.

Seringa 20ml sem agulha

Unid.

500

SR

0,539

Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

104.

Seringa 3 ml sem agulha

Unid.

2.500

SR

0,167

Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

105.

Seringa 5ml sem agulha

Unid.

2.500

Labor Import

0,180

L A Dalla Porta Junior – EPP

Cx. c/ 100 unid.

40

TKL

30,96

Unid.

10

Solidor

4,90

Unid.

15

Solidor

4,49

Unid.

5

Solidor

5,14

Unid.

15

Solidor

4,60

Unid.

50

Biosani

0,46

106.
107.
108.
109.
110.
111.

Seringa de insulina 0,5 ml com
agulha 0,80 x 0,30 mm
Sonda foley nº 14, estéril, descartável e siliconizavel
Sonda foley nº 16, estéril, descartável e siliconizavel
Sonda foley nº 20, estéril, descartável e siliconizavel
Sonda foley nº 18, estéril, descartável e siliconizavel
Sonda uretral nº 04
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MCW Produtos Médicos e Hospitalares
Ltda.
Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.
Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.
Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.
MCW Produtos Médicos e Hospitalares
Ltda.
Hera Medical Representações, Comercio e
Serviços Ltda. – ME
Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.

112.

Sonda uretral nº 06

Unid.

500

Cremer

0,459

113.

Sonda uretral nº 08

Unid.

2.000

Biosani

0,46

114.

Sonda uretral nº 10

Unid.

4.000

Biosani

0,45

115.

Sonda uretral nº 12

Unid.

2500

Biosani

0,46

116.

Sonda uretral nº 14

Unid.

500

Cremer

0,495

117.

Sonda uretral nº 16

Unid.

300

Biosani

0,53

Frs.

600

Farmax

2,08

Frs.

400

Farmax

2,78

L A Dalla Porta Junior – EPP

Frs.

100

Fresenius

2,533

Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

Frs.

80

Fresenius

2,867

Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

Frs.

20

Fresenius

2,467

Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

Frs.

20

Fresenius

3,93

L A Dalla Porta Junior – EPP

Unid.

10

Incotem

13,72

Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.

Unid.

3

Thermometer

101,90

MF de Almeida & Cia. Ltda. – ME

Unid.

6

ABC

25,90

MF de Almeida & Cia. Ltda. – ME

Unid.

8

ABC

22,58

Unid.

8

ABC

22,91

Pct.

30

Pharmatex

15,00

L A Dalla Porta Junior – EPP

Frs.

5

Vic Pharma

21,13

L A Dalla Porta Junior – EPP

118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

Soro fisiológico 0,9% - 100 mL
sistema aberto
Soro fisiológico 0,9% - 250 ml sistema aberto
Soro fisiológico 0,9% - 250 mL
sistema fechado
Soro fisiológico 0,9% - 500 mL
sistema fechado
Soro glicosado 5% 100 ml sistema
fechado
Soro glicosado 5% 500 ml sistema
fechado
Termômetro clinico digital
Termômetro infravermelho sem
contato
Tesoura grande reta ponta fina em
inox 15 cm
Tesoura pequena curva 12 cm ponta
fina p/ retirada de ponto em inox
Tesoura pequena reta 12 cm ponta
fina p/ retirada de ponto em inox
Touca descartável branco com 100
Unid.
Vaselina liquida frasco de 1000 ml

Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.
Metromed Com. de Material Médico
Hospitalar Ltda.

Angelina/SC, 29 de junho de 2021.
Roseli Anderle
Prefeita Municipal
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Anitápolis
Prefeitura
EXTR. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Publicação Nº 3124296

MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS – EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. OBJETO: O presente termo tem por objetivo a formalização da parceria entre a Prefeitura Municipal de Anitápolis e a Cooperativa de Crédito Rural Solidária – CRESOL, no sentido de viabilizar ações
conjuntas para elaboração do Plano Municipal de Turismo do Município de Anitápolis - SC. VALOR: Os serviços do presente termo serão prestados em regime de cooperação mútua, não cabendo aos partícipes remunerações pelos mesmo. Data da Assinatura: 21/06/2021. Prazo
de vigência: Até a conclusão do Plano Municipal de Turismo, podendo ser prorrogado por conveniência das partes. Anitápolis, 28/06/2021.
SOLANGE BACK – Prefeita Municipal.

PORTARIA 137/2021

Publicação Nº 3124481
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO de Anitápolis
GABINETE DA PREFEITA
Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88.475-000 – ANITÁPOLIS – SC
Fone: (0xx) 48 3256-0131 – Fax: 3256-0188 E-mail: prefeitura@anitapolis.
sc.gov.br

PORTARIA Nº 137/2021
READAPTAÇÃO SERVIDORA
A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferida pela Lei nº 504/00 de 28.12.2000, e pela Seção II, Art. 97,
Inciso I da Lei Orgânica do Municipio de Anitápolis de 16.12.2004.
Considerando, o diagnóstico médico exarado no Laudo Médico Pericial, datado em 28 de junho de 2021.
Considerando, que o parecer dos médicos peritos indica a necessidade de readaptação da servidora REGINA PESSOA HAVEROT, com recomendação de troca de função.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica readaptada a servidora REGINA PESSOA HAVEROT, matrícula nº 523, ocupante do cargo de Servente/Merendeira do quadro
permanente de pessoal desta Prefeitura, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, onde passa a exercer serviços na Secretaria
de Educação, Cultura e Esporte como atividades de aferição de temperatura, monitoramento dos alunos e serviços administrativos e burocráticos pelo período previsto de 60 (sessenta) dias, a partir de 15 de junho de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Anitápolis, 28 de junho de 2021.
Solange Back
Prefeita Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 46

Antônio Carlos
Prefeitura
2ª CONVOCAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18/2021

Publicação Nº 3124305

2ª CONVOCAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18/2021
O PREFEITO MUNICIPAL, Geraldo Pauli, no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 37 de Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, CONVOCA aprovados do Chamamento Público nº 18/2021, para comparecerem na Secretaria Municipal de Administração e Finanças,
a partir do dia 29/06/2021, nos termos da Lei Municipal n. 1.544/2017, conforme ROL abaixo:
MOTORISTA
Class.

Candidato

02º

WALDEMAR DE JESUS COSTA JUNIOR

Antônio Carlos, 28 de junho de 2021.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 124/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N. 93/2021

Publicação Nº 3124172

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo n.124/2021. Pregão Presencial n. 93/2021. Tipo: Menor preço por Item. Objeto: A presente licitação tem como
objeto o registro de preços para aquisição parcelada de película de vidro e capa de proteção para uso em tablets, da Secretária de Saúde
e Assistência Social do município de Antônio Carlos/SC, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no anexo I
e nas condições previstas neste edital. Entrega dos envelopes: Dia 14 de julho de 2021, até as 08h30min, no Setor de Protocolos da Prefeitura de Antônio Carlos/SC. Abertura da sessão: Dia 14 de julho de 2021, 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, 28 de junho de 2021.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 085/2021

Publicação Nº 3123718

DECRETO Nº 85 DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Abre crédito adicional extraordinário na Lei Orçamentária Anual para 2021.
GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso das atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere
o artigo 167, § 3º da Constituição Federal c/c artigo 41, inciso III e 44 da Lei (federal) 4.320/64.
CONSIDERANDO, que o Decreto Municipal nº 30, de 04 de março de 2021 prorroga até 31 de dezembro de 2021 o decreto 44, de 03 de
abril de 2020, o qual decretou estado de calamidade pública estabelecendo medidas de prevenção e combate ao COVID-19;
CONSIDERANDO, que a Lei Orgânica do município em seu art.98 § 3º dispõe que a abertura de crédito extraordinário somente será admitida
para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no Orçamento Municipal, um Crédito Adicional Extraordinário no valor de R$ 100.000,00, para fazer face ao conjunto
de medidas necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do corona vírus (COVID-19), mediante ações de
prevenção, preparação e assistência à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do corona vírus, para a
seguinte dotação orçamentária:
11 – Fundo Municipal de Saúde
11.01 – Fundo Municipal de Saúde 11.01.10.301.0012.2.041
Dotação (86) 11.01.10.301.0012.2.041-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas. R$ 40.000,00
Dotação (87) 11.01.10.301.0012.2.041-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas. R$ 140.000,00
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes das seguintes dotações
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orçamentárias.
Excesso de Arrecadação – PORTARIA GM/MS Nº 361, DE 1º DE MARÇO DE 2021– R$ 180.000,00
Excesso de Arrecadação – R$ 180.000,00
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de junho de 2021.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 086/2021

Publicação Nº 3123722

DECRETO Nº 000086/21 de 28 de Junho de 2021
Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de ANTONIO CARLOS e autorização contida na Lei Municipal nº 001677/20 de 15 de Dezembro de 2020.
DECRETA :
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 13.473,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
06 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
06.01 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
06.01.15.452.0009.2.019-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 13.473,00
Art 2º ara atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s)
seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Superávit financeiro 13.473,00
Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 28 de Junho de 2021
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 100/2021

Publicação Nº 3123529

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 100/2021. Origem: Processo Administrativo n. 104/2021, Pregão Presencial n. 82/2021. Contratante:
Município de Antônio Carlos/SC. Contratada: Alex Rodrigues Vieira 07095812977; Objeto: A presente licitação tem como objeto o registro de
preço para implantação de sistema informatizado para a secretaria de assistência social: gestão, CREAS, CRAS, benefícios eventuais, cadastro único e outros, incluindo hospedagem, manutenção corretiva e legal, suporte técnico e licença de uso para uso no CRAS do município de
Antônio Carlos/Sc. Valor: Empresa vencedora do certame para o item com valor mensal de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais),
tendo como valor total R$ 9.180,00 (nove mil cento e oitenta reais). Vigência: 23/06/2021- 23/06/2022.
Antônio Carlos, 28 de junho de 2021.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2021

Publicação Nº 3123536

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2021. Origem: Processo Administrativo n. 110/2021, Pregão Presencial n. 85/2021. Contratante: Município de Antônio Carlos/SC. Contratada: BASE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI; Objeto: A presente licitação tem como
objeto o registro de preço para aquisição parcelada de galerias celulares pré-fabricadas (aduelas) para utilização na vias do município pela
secretaria de obras e transportes do município de Antônio Carlos/Sc. Valor: Empresa vencedora do certame para os itens 01 e 02 com valor
total de R$ 234.500,00 (duzentos e trinta e quatro mil com quinhentos reais). Vigência: 23/06/2021- 23/06/2022.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 48

Antônio Carlos, 28 de junho de 2021.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 104/2021

Publicação Nº 3123537

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 104/2021. Origem: Processo Administrativo n. 95/2021, Pregão Presencial n. 73/2021. Contratante: Município de Antônio Carlos/SC. Contratada: NCL Pavimentação LTDA ME; Objeto: A presente licitação tem como objeto o registro de preços
para contratação de empresa especializada em serviços de retirada e colocação de lajota sextavada nas ruas do município de Antônio Carlos/
Sc. Valor: Empresa vencedora do certame para o item 01 com valor total de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). Vigência: 24/06/202124/06/2022.
Antônio Carlos, 28 de junho de 2021.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 105/2021

Publicação Nº 3123539

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 105/2021. Origem: Processo Administrativo n. 112/2021, Pregão Presencial n. 86/2021. Contratante:
Município de Antônio Carlos/SC. Contratada: Marcelo Simoni; Objeto: A presente licitação tem como objeto o registro de preços para aquisição parcelada de placas de caráter educativo e informativo para as ruas do município de Antônio Carlos/sc. Valor: Empresa vencedora do
certame, para o item 01 com valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Vigência: 25/06/2021- 25/06/2022.
Antônio Carlos, 28 de junho de 2021.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2021

Publicação Nº 3123525

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2021. Origem: Processo Administrativo n. 98/2021, Pregão Presencial n.76/202 Contratante: Município
de Antônio Carlos/SC. Contratada: Delduque Comércio e Serviços LTDA ME; Objeto: A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a contratação de empresa especializada em confecção, fornecimento e instalação de cortinas e persianas nos prédios públicos do
município de Antônio Carlos/sc. Valor: Empresa vencedora do certame para os itens 01,02 e 03 com valor total de R$ 14.211,50 ( quatorze
mil, duzentos e onze reais com cinquenta centavos). Vigência: 28/06/2021- 28/06/2022.
Antônio Carlos, 28 de junho de 2021.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 97/2021

Publicação Nº 3123526

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 97/2021. Origem: Processo Administrativo n. 100/2021, Pregão Presencial n.78/2021. Contratante:
Município de Antônio Carlos/SC. Contratada: Lucca Comunicação Visual e Estruturas Eireli; Objeto: A presente licitação tem como objeto o
registro de preços para a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de letras caixa em Pvc 20 mm, corte na Router
com relevo de 200 mm para prédios públicos do município de Antônio Carlos/Sc. Valor: Empresa vendorora do certame para o lote 01, com
valor total de R$ 7.500,00( sete mil e quinhentos reais). Vigência: 17/06/2021- 17/06/2022.
Antônio Carlos, 28 de junho de 2021.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3123527

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 98/2021. Origem: Processo Licitatório n. 94/2021, Pregão Presencial n. 72/2021. Contratante: Município
de Antônio Carlos/SC. Contratada: Alex Rodrigues Vieira 07095812977; Objeto: A presente licitação tem como objeto o registro de preços
para contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, instalação, desinstalação e manutenção de equipamentos de ar condicionado das diversas secretarias do município de Antônio Carlos/Sc. Valor: Empresa vencedora do certame para o lote único com valor total
de R$ 57.700,00 (cinquenta e sete mil e setecentos reais). Vigência: 22/06/2021- 22/06/2022.
Antônio Carlos, 28 de junho de 2021.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 99/2021

Publicação Nº 3123528

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 99/2021. Origem: Processo Administrativo n. 109/2021, Pregão Presencial n. 84/2021. Contratante: Município de Antônio Carlos/SC. Contratada: Alex Rodrigues Vieira 07095812977; Objeto: A presente licitação tem como objeto o registro de
preços para aquisição de peças para caminhão, ano 1995, placa ick-8199 pertencente a secretaria de obras e transportes do município de
Antônio Carlos/sc. Valor: Empresa vencedora do certame para o lote único no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais). Vigência:
22/06/2021- 22/06/2022.
Antônio Carlos, 28 de junho de 2021.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO N. 102/2021

Publicação Nº 3123531

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N. 102/2021. Origem: Processo Licitatório n. 63/2020, Inexigibilidade de Licitação n. 05/2020Contratante: Município de Antônio
Carlos/SC. Contratado: ELI LILLY DO BRASIL LTDA. Objeto: objeto do presente contrato a aquisição parcelada de 220 (duzentos e vinte)
frascos de insulina humana 70/30 (NPH/REGULAR), para o controle de glicemia de pacientes em tratamento médico na Unidade Básica de
Saúde do Município. Valor: O preço total estipulado para a aquisição de 220 (duzentos e vinte) frascos de Insulina Conjugada 70/30, com
valor unitário de R$ 32,55 (trinta e dois reais com cinquenta e cinco centavos), tendo como valor total R$ 7.161,00 (sete mil, cento e sessenta e um reais). Vigência: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir de sua assinatura.
Antônio Carlos, 28 de junho de 2021.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO N. 95/2021

Publicação Nº 3123520

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N. 95/2021. Origem: Processo Administrativo 147/2020, Credenciamento n. 01/2020. Contratante: Município de Antônio Carlos/SC. Contratado: CLINICA DE OLHOS CONTINENTE LTDA; Objeto: O presente contrato tem por objeto o credenciamento de empresas
especializadas na prestação de serviços de exames oftalmológicos para os pacientes do Município de Antônio Carlos/SC, devidamente encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante agendamento prévio ou não Vigência: O presente Contrato vigerá por 12 (doze)
meses, contados a partir de sua assinatura.
Antônio Carlos, 28 de junho de 2021.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
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PORTARIA N 445/2021

Publicação Nº 3123633

PORTARIA Nº 445/2021
Dispensa servidor.
GERALDO PAULI – Prefeito do Município de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 56, inciso VI da
Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
Artigo 1º - Dispensar a pedido, MAURICIO JOSE DE SOUZA, do cargo temporário de MOTORISTA, a partir de 28 de junho de 2021.
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 28 de junho de 2021.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria em 29 de junho de 2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 123/2021- DISPENSA DE LICITAÇÃO N 16/2021

Publicação Nº 3124384

PROCESSO ADMINISTRATIVO 123/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2021
MIRLENE MANES presidente da Comissão de Licitações, no uso de suas atribuições legais, justifica o presente termo de Dispensa de Licitação através da fundamentação legal e pelos fatos e considerações que seguem:
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos de Antônio Carlos/SC solicitou a aquisição de roçadeiras alimentada a gasolina para uso na execução de limpeza das vias públicas, praças, parques e demais espaços públicos.
CONSIDERANDO que, estes equipamentos é de extrema importância para manter os espaços públicos em um bom estado de conservação.
CONSIDERANDO que, que duas roçadeiras que faziam parte do acervo da Secretaria Municipal de Obras e Transportes estragaram nos
últimos dias.
RESOLVE: Autorizar a contratação do objeto abaixo descrito.
OBJETO: “Aquisição de Roçadeiras para uso da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, do Município de Antônio
Carlos - SC,”
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso II DA LEI 8.666/1993. “É dispensável a licitação: 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.”
Contratado: CASSIA PAULI ROSA
CNPJ: 21.130.198/0001-06
Endereço: Av. João Antônio Besen, n 301, sala 01, Centro, Antônio Carlos/SC, CEP: 88180-000
UNIDADE
01Unidade
02 unidade

DESCRIÇÃO
Roçadeira, fs 160 dm 305mm 12, gasolina 2t.
Roçadeira fs 220 dm 305mm 12, gasolina 2t.

VALOR UNITÁRIO
R$ 2.300,00
R$ 2.840,00

VALOR TOTAL
R$ 2.300,00
R$ 5.680,00

VALOR TOTAL: R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais).
FUNDAMENTO DA DESPESA: As despesas correrão por conta das dotações orçamentárias do ano de 2021:
Órgão: 06 – Secretária de Obras e Transportes
Unidade: 01 - Secretária de Obras e Transportes
Projeto/Atividade: 2.020 – Manutenção de Equipamentos e Serviços Públicos
Despesa: 116 – 4.4.90.00.00.00.00.0.1.00
Antônio Carlos/SC, 28 de Junho de 2021.
MIRLENE MANES
Presidente da Comissão de Licitações
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Publicação Nº 3123659

PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO 15/2021
MIRLENE MANES presidente da Comissão de Licitações, no uso de suas atribuições legais, justifica o presente termo de Dispensa de Licitação através da fundamentação legal e pelos fatos e considerações que seguem:
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos de Antônio Carlos/SC solicitou abertura de Processo
Licitatório cujo objeto é “contratação de serviços de aprimoramento de rede elétrica de baixa tensão no município de Antônio Carlos/SC”.
CONSIDERANDO que o Processo Licitatório n. 39/2021 aberto em 24 de Março de 2021 para contratação do objeto acima citado foi julgado
deserto em virtude da ausência de participante interessados.
CONSIDERANDO que foi aberto novo Processo Licitatório de n. 57/2021 em 14 de Abril de 2021, que também foi julgado deserto em virtude
da ausência de participante interessados.
CONSIDERANDO a necessidade de efetuar estes serviços a o não interesse das empresas, tendo em vista já ter havido duas licitações desertas, para não haver prejuízo aos município e a municipalidade;
CONSIDERANDO que a Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União já adotou raciocínio em sentido similar no Acórdão nº 4.748/2009 –
1ª Câmara: “4.4.3 Exame: Estabelece o art. 24, inciso V, da Lei 8.666, de 1993, a possibilidade de dispensa de licitação pública se satisfeitas
simultaneamente as seguintes condições: (a) falta em certame anterior de proposta reputada válida (interpretação extensiva dada por este
Tribunal à expressa hipótese de não-comparecimento de interessados) e (b) impossibilidade justificada de repetição do certame sem que
haja prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas”.
RESOLVE: Autorizar a contratação do objeto abaixo descrito.
OBJETO: O presente edital tem por objeto a contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para o
serviços de aprimoramento de rede elétrica de baixa tensão, com fornecimento de mão de obra e material.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 24, INCISO II e V, LEI N. 8.666/1993.
Contratado: FORTLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA
CNPJ: 72364425000190
Endereço: Rua Lauro Muller, n. 562, Centro, Tijucas/SC, CEP 88.200-000
VALOR: Após pesquisa de preços, foi verificado que o menor valor para a execução dos serviços foi de R$ 13.473,00 (treze mil, quatrocentos
e setenta e três reais).
Item

UNIDADE

Quant

01

Serviço

01

Descrição
Serviços de aprimoramento de rede elétrica de baixa tensão, com fornecimento de
mão de obra e material. o contratado deverá observar o projeto aprovado junto à
Celesc (nota ps 400333161), bem como possuir homologação para a prestação do
serviço ora licitado junto a Celesc

Valor Unit

Valor Total

R$ 13.473,00

R$ 13.473,00

FUNDAMENTO DA DESPESA: As despesas correrão por conta das dotações orçamentárias:
Dotação orçamentária:
Órgão: 06 – Secretaria de Obras e Transportes
Unidade: 01 – Secretaria de Obras e Transportes
Projeto/Atividade: 2.019 – Ampliação, melhorias e manutenção dos serviços de iluminação pública
Despesa: 189– 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.08
Antônio Carlos/SC, 24 de Junho de 2021.
MIRLENE MANES
Presidente da Comissão de Licitações

TERMO ADITIVO PRIMEIRO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021

Publicação Nº 3123566

EXTRATO TERMO ADITIVO
Primeiro aditivo a ata de registro de Preços nº 16/2021; Origem: Processo Licitatório nº 008/2021, Pregão Presencial nº 005/2021.Contratante: Município de Antônio Carlos/SC. Contratada: CAROLINE SIQUEIRA BENTO 06839464989,; Objeto: O presente instrumento tem por
objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação e Cultura do
Município de Antônio Carlos/SC. Aditivo de prazo: Diante da necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
fica alterado o valor dos seguintes itens:
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35

41

50
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61
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DESCRIÇÃO
CHIA EM GRÃOS – SEMENTE KG
Características Técnicas: semente de chia livre de matéria estranha.
Embalagem: embalagem plástica identificada com nome da empresa, data
de fabricação, data de validade.
Prazo de validade: mínimo: 3 meses
Data de Fabricação: máximo de 30 dias.
ERVILHA PARTIDA 400 GRAMAS
Características técnicas: tipo 1, constituída de grãos inteiros e sadios,
isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e
espécies.
Ingredientes: ervilhas verdes.
Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 400 g, em
embalagens de polietileno transparente atóxica, hermeticamente selado.
Prazo de validade: mínimo de 6 meses.
Prazo de fabricação: máximo de 30 dias.
FARINHA DE LINHAÇA MARROM KG
Características Técnicas: Não deverá apresentar resíduos de impureza,
bolor ou cheiro não-característico.
Embalagem: embalagem plástica identificada com nome da empresa, data
de fabricação, data de validade.
Prazo de validade: mínimo: 3 meses
Data de Fabricação: máximo de 30 dias.
IOGURTE BATIDO INTEGRAL SABORES 900 GRAMAS
Características Técnicas: Iogurte integral sabores abacaxi, morango, pêssego e salada de frutas, composto por leite pasteurizado integral com no
mínimo 3% de gordura.
Ingredientes: Leite integral pasteurizado, açúcar, polpa da fruta e fermento
lácteo
Embalagem: pacotes de polietileno de 1 litro.
Prazo de validade: 30 dias
Data de fabricação: máximo 5 dias.
LENTILHA 500 GRAMAS
Características Técnicas: leguminosa comestível tipo 1, de 1ª qualidade ,
isento de matérias estranhos e sujidades.
Embalagem primária: saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 500 g de peso líquido.
Prazo de validade: mínimo 12 meses.
Data de Fabricação: máximo 45 dias.
MANTEIGA EXTRA COM SAL 200 GRAMAS
Características Técnicas: manteiga feita com creme de leite pasteurizado,
com registro no SIF.
Ingredientes: creme de leite pasteurizado e sal.
Embalagem: deve estar intacto, formato retangular tipo tablete de 200 g.
Prazo de validade: mínimo de 4 meses.
Data de fabricação: máximo de 30 dias.
NATA 400 GRAMAS
Características técnicas: Creme de leite pasteurizado com 45% de gordura.
Ingredientes: creme de leite.
Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de plástico de
400 g, hermeticamente selada.
Prazo de validade: mínimo de 30 dias.
QUEIJO MUSSARELA 250 GRAMAS
Características Técnicas: Produto elaborado unicamente com leite de vaca
pasteurizado padronizado com 2,8% de gordura, fatiado e interfolhado,
com Selo de Inspeção Estadual (SIE).
Ingredientes: fermento lácteo, coalho bovino líquido e cloreto de sódio.
Embalagens: acondicionada em embalagens à vácuo de 250 g.
Prazo de validade: mínimo 60 dias.
Data de Fabricação: até 7 dias.
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VALOR LICITADO

NOVO VALOR COM REEQUILIBRO DE PREÇOS

R$ 13,35

R$ 13,74

R$ 4,40

R$ 5,04

R$ 12,65

R$ 13,05

R$ 4,75

R$ 5,36

R$ 5,50

R$ 6,15

R$ 6,65

R$ 8,64

R$ 7,30

R$ 9,12

R$ 10,03

R$ 10,65
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UVA-PASSA PRETA SEM SEMENTES KG
Características Técnicas: Frutas maduras, sãs e limpas, isenta de matéria
terrosa, de parasitos e detritos animais e vegetais. Não deverá conter
substâncias estranhas à sua composição normal, com cor própria, cheiro e
sabor característicos. Ausência de sujidades, parasitos e larvas.
Ingredientes: uva passa sem sementes.
Embalagens: plástica. Deve conter no rótulo a informação nutricional,
prazo de validade e demais especificações do produtor.
Prazo de validade: mínimo 60 dias da data da entrega.

R$ 16,50
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R$ 18,85

Antônio Carlos, 28 de julho de 2021
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
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Apiuna
Prefeitura
DECRETO 3856/2021

Publicação Nº 3124015

DECRETO N 3856/2021
De 25/06/2021
APROVA O DESMEMBRAMENTO LOCALIZADO PARCIALMENTE NA ZONA DE EXPANSÃO URBANA E PARCIALMENTE NA ZONA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL CONTROLADA E USO AGRÍCOLA DO MUNICIPIO.
MARCELO DOUTEL DA SILVA, Prefeito Municipal de Apiúna, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e
Considerando a documentação apresentada e aprovada pelo Setor de Engenharia,
DECRETA-SE:
Art. 1º - Fica aprovado o Desmembramento de propriedade de FERNANDO LAMIM, inscrito no CPF sob nº 024.361.399-70 e de MARLI
FRANCES, inscrita no CPF sob nº 046.708.529-30, do imóvel localizado parcialmente na Zona de expansão Urbana e parcialmente na Zona
de Proteção Ambiental Controlada e Uso Agrícola do Município, situado à Localidade de Subida, devidamente registrado no Registro de
Imóveis de Ascurra/SC, sob Matrícula nº 9648, com área total de 82.515,00 m² (oitenta e dois mil, quinhentos e quinze metros quadrados),
assim distribuídos:
I - Parcela 01, com área de 41.257,50 m²
II - Parcela 02, com área de 41.257,50 m²
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Apiúna - SC, 25 de junho de 2021.
MARCELO DOUTEL DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3855

Publicação Nº 3124311

DECRETO Nº3855/2021
De 25/06/2021
ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÚNA E ESTABELECE
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETA
MARCELO DOUTEL DA SILVA, Prefeito Municipal de Apiúna, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 64, VI da Lei Orgânica,
e de acordo com o Art. 8º, da Lei nº 945/2020 de 01/12/2020:
Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Apiúna, o valor de
até R$ 205.000,00 (Duzentos e cinco mil Reais), da seguinte dotação orçamentária:
04
001
0012.0361.0402.2047
30000000000
31000000000
31900000000
10.100

Secretaria de Educação e Cultura
Ativ. Ensino Infantil, Fund., Médio e Superior
Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-Educ
205.000,00
TOTAL
205.000,00

Art. 2º - Por conta da anulação constante no Art. 1º, o Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado suplementar no orçamento
vigente na Prefeitura Municipal de Apiúna, até o valor de R$ 205.000,00 (Duzentos e cinco mil Reais), na seguinte dotação orçamentária:
04
001
0012.0361.0402.2047
40000000000
44000000000
ASSINADO DIGITALMENTE
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Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-Educ
TOTAL
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205.000,00
205.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Apiúna em, 25 de Junho de 2021.
MARCELO DOUTEL DA SILVA
Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO 60/2021 - CREDENCIAMENTO 46/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÚNA

Publicação Nº 3124157

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 11A51BBFDCC32C9AB96436A61BC1510D106CB01A

Contrato Nº: 60/2021
Contratante: MUNICIPIO DE APIUNA
Contratada: FABIO MARLON MACHADO
Licitação: 46/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO(A) PÚBLICO OFICIAL, EXCLUSIVAMENTE PESSOAS FÍSICAS, INSCRITOS NA JUCESC (JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA), COM NOTÓRIA CAPACIDADE TÉCNICA, PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO E PARA EXECUTAR LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DE
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE FORMA PRESENCIAL E / OU ELETRÔNICA, ATRAVÉS DE PLATAFORMAS DE LEILÃO.
Vigência: Início: 28/06/2021 Término: 31/12/2021
Assinatura: 28/06/2021
FISCAL: CARLOS ALBERTO DA SILVA
MARCELO DOUTEL DA SILVA
PREFEITO DE APIÚNA

PORTARIA 0527/2021

Publicação Nº 3125100

PORTARIA Nº 0527/2021
De 28 de junho de 2021
PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ PAULO FLORIANO
Marcelo Doutel da Silva, Prefeito Municipal de Apiúna, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso I do artigo 2° e o §1° do
artigo 4° da Lei Complementar nº 169/2017 de 20/09/2017 e considerando o Decreto n° 3697/2020 de 18/12/2020,
RESOLVE
Art. 1º - Prorrogar o contrato de trabalho de LUIZ PAULO FLORIANO até 17 de dezembro de 2021, servidor contratado temporariamente na
função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, em atuação temporária e emergencial nas áreas da educação e para suprir o aumento transitório e inesperado de serviços públicos.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Apiúna, em 28 de junho de 2021.
Marcelo Doutel da Silva
Prefeito Municipal

PORTARIA 0528/2021

Publicação Nº 3125101

PORTARIA Nº 0528/2021
De 28 de junho de 2021
PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO DE MILTON TROFINO CORREA
Marcelo Doutel da Silva, Prefeito Municipal de Apiúna, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso I do artigo 2° e o §1° do
artigo 4° da Lei Complementar nº 169/2017 de 20/09/2017 e considerando o Decreto n° 3697/2020 de 18/12/2020,
RESOLVE
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Art. 1º - Prorrogar o contrato de trabalho de MILTON TROFINO CORREA até 17 de dezembro de 2021, servidor contratado temporariamente
na função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, que está em atuação temporária e emergencial nas áreas da educação e para suprir o aumento transitório e inesperado de serviços públicos.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Apiúna, em 28 de junho de 2021.
Marcelo Doutel da Silva
Prefeito Municipal

PORTARIA 0529/2021

Publicação Nº 3125102

PORTARIA Nº 0529/2021
De 28 de junho de 2021
PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO DE ARLINDO PEREIRA
Marcelo Doutel da Silva, Prefeito Municipal de Apiúna, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso I do artigo 2° e o §1° do
artigo 4° da Lei Complementar nº 169/2017 de 20/09/2017 e considerando o Decreto n° 3697/2020 de 18/12/2020,
RESOLVE
Art. 1º - Prorrogar o contrato de trabalho de ARLINDO PEREIRA até 17 de dezembro de 2021, servidor contratado temporariamente na
função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, em atuação temporária e emergencial nas áreas da educação e para suprir o aumento transitório e inesperado de serviços públicos.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Apiúna, em 28 de junho de 2021.
Marcelo Doutel da Silva
Prefeito Municipal

PORTARIA 0530/2021

Publicação Nº 3125103

PORTARIA Nº 0530/2021
De 28 de junho de 2021
DESIGNA CARLOS ALBERTO DA SILVA COMO FISCAL DE CONTRATO
Marcelo Doutel da Silva, Prefeito Municipal de Apiúna, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 67 da Lei nº 8.666/93
de 21/06/1993 e com o decreto municipal nº 2.994/18 de 23/07/2018 que aprova a Instrução Normativa n° 04/2018 que dispõe sobre as
funções de gestor e de fiscal de contratos administrativos do Poder Executivo Municipal,
RESOLVE
Art. 1° - Designar a servidora CARLOS ALBERTO DA SILVA, matrícula n. 17429, ocupante do cargo de XXX, para desempenhar a função de
fiscal do contrato abaixo relacionado, além de contribuir no que for necessário para o desempenho das funções de seus auxiliares:
CONTRATO OBJETO
EMPRESA CONTRATADA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO(A) PÚBLICO OFICIAL, EXCLUSIVAMENTE PESSOAS FÍSICAS, INSCRITOS NA JUCESC (JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARI60/2021
NA), COM NOTÓRIA CAPACIDADE TÉCNICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, AS- FABIO MARLON MACHADO
SESSORIA E ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO E PARA EXECUTAR LEILÃO PARA ALIENAÇÃO
DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE FORMA PRESENCIAL E / OU ELETRÔNICA, ATRAVÉS
DE PLATAFORMAS DE LEILÃO

Art. 2° - Ficam também designados com a função de assessorar o fiscal titular na fiscalização do contrato acima mencionado os servidores
a seguir:
Servidor: Jeferson Gadiel Dubiella Pereira
Cargo: Diretor de Departamento
Matricula: 113620
Art. 3° - O auxiliar designado com a atribuição de assessorar o fiscal titular, devem desempenhar as seguintes funções:
· Ter conhecimento dos termos contratuais;
· Acompanhar a execução contratual;
· Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais;
· Verificar a conformidade da prestação dos serviços e/ou da entrega do material objeto do contrato;
· Atestar o recebimento provisório das notas fiscais e/ou faturas correspondentes à prestação dos serviços e/ou entrega do material e encaminha-las ao fiscal do contrato;
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· Relatar ao fiscal do contrato a respeito da execução do objeto do contrato, de faltas, defeitos ou incoerências, para eventuais anulações
nos pagamentos devidos à contratada.
Art. 4° - Na ausência do servidor designado no artigo 1°, ficará automaticamente designada a servidora Jeferson Gadiel Dubiella Pereira
matrícula 113620, pelo período que durar o afastamento, devendo obedecer aos mesmos deveres.
Art. 5° - Ocorrendo o afastamento de ambos os fiscais designados, o órgão gestor do contrato designará, por intermédio de portaria, outro
que os substitua, pelo período do afastamento.
Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Apiúna, em 28 de junho de 2021.
Marcelo Doutel da Silva
Prefeito Municipal

PORTARIA 0531/2021

Publicação Nº 3125104

PORTARIA Nº 0531/2021
De 28 de junho de 2021
INTERCALA LOCAL DE TRABALHO DE TERESINHA AMANCIO PETTERS
Marcelo Doutel da Silva, Prefeito Municipal de Apiúna, no uso de suas atribuições legais, e conforme necessidade das secretarias,
RESOLVE
Art. 1º - Intercalar local de trabalho da servidora TERESINHA AMANCIO PETTERS, Auxiliar Administrativo Nível Superior, matricula nº 53325
entre:
I - Segundas, quartas e sextas feiras no horário das 07:30 ao 12:00 e das 13:30 as 17:00 e nas terças e quintas no período das 07:30 as
12:00 na secretaria de administração e finanças;
II - Terças e quintas no período das 13:30 as 17:00 no CMDCA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescente).
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir de 01 de julho de 2021.
Prefeitura Municipal de Apiúna, em 28 de junho de 2021.
Marcelo Doutel da Silva
Prefeito Municipal

PORTARIA 0532/2021

Publicação Nº 3125105

PORTARIA Nº 0532/2021
De 28 de junho de 2021
PRORROGA PERÍODO DE REDUÇÃO CARGA HORARIA
Marcelo Doutel da Silva, Prefeito Municipal de Apiúna, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 22 da Lei Complementar nº
122/2012 de 23/03/2012,
RESOLVE
Art. 1° - Prorrogar alteração de carga horária da servidora efetiva, ANA CLAUDIA DALRI, contrato 43028-2, ocupante do cargo de PROFESSOR – 40H semanais passando a exercer o total de 20H semanais a partir de 01 de julho de 2021 a 30 de setembro de 2021.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Apiúna, em 28 de junho de 2021.
Marcelo Doutel da Silva
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3124158

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 11A51BBFDCC32C9AB96436A61BC1510D106CB01A

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 46/2021

O Prefeito de Apiúna Sr. MARCELO DOUTEL DA SILVA, no uso de suas atribuições legais decide HOMOLOGAR
a presente licitação, que tem como finalidade CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO(A)
PÚBLICO OFICIAL, EXCLUSIVAMENTE PESSOAS FÍSICAS, INSCRITOS NA JUCESC (JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SANTA CATARINA), COM NOTÓRIA CAPACIDADE TÉCNICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO E PARA EXECUTAR LEILÃO PARA
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE FORMA PRESENCIAL E / OU ELETRÔNICA, ATRAVÉS
DE PLATAFORMAS DE LEILÃO, Considerando vencedor:

VENCEDORES
Fornecedor
Posição
FABIO MARLON MACHADO
01
JULIO RAMOS LUZ
02
DANIEL ELIAS GARCIA
03
JORGE VINICIUS DE MOURA CORREA
04
EDUARDO SCHMITZ
05
GIANCARLO PETERLONGO LORENZI MENEGOTTO
06
DIEGO WOLF DE OLIVEIRA
07
RODRIGO SCHMITZ
08
ALEX WILLIAN HOPPE
09
PAULO ALEXANDRE HEISLER
10

Apiúna, 28 de junho de 2021.

MARCELO DOUTEL DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 59

Arabutã
Prefeitura
210

Publicação Nº 3125125

PORTARIA Nº 210/2021.
PRORROGA TRABALHOS DE COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
LEANI KAPP SCHMITT, Prefeita Municipal de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. PRORROGAR por 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos no Processo Disciplinar instaurado através da Portaria nº
154/2021.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir
de 25/06/2021.
Arabutã - SC, 28 de Junho de 2021.
LEANI KAPP SCHMITT
Prefeita
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
Glaucia Pottratz
Responsável pela publicação.

2896

Publicação Nº 3125117

DECRETO Nº 2896 DE 28 DE JUNHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 004/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LEANI KAPP SCHMITT, Prefeita do Município de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
Considerando o previsto no Edital de Chamada publica nº. 004/2021 e
Considerando Ata lavrada pela Comissão Especial designada para a realização Chamada Pública nº. 004/2021;
DECRETA:
Art. 1° Fica homologado o resultado final da Chamada Pública, aberto pelo Edital n° 004/2021, cuja nominata dos candidatos aprovados
são os seguintes:
I) Para vaga da Escola de Educação Infantil e Creche Municipal:
a) Sidia Mara Trombetta Moreira.
II) Para vaga do Grupo Escolar Paulo Freire:
a) Cleisi Mara Heinrichs.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Arabutã - SC, 28 de junho de 2021.
Leani Kapp Schmitt
Prefeita
Registrado e publicado em data supra.
Glaucia Pottratz
Responsável pelas Publicações

2897

Publicação Nº 3125119

DECRETO Nº 2897 DE 28 DE JUNHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 005/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LEANI KAPP SCHMITT, Prefeita do Município de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
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Considerando o previsto no Edital de Chamada publica nº. 005/2021 e
Considerando Ata lavrada pela Comissão Especial designada para a realização Chamada Pública nº. 005/2021;
DECRETA:
Art. 1° Fica homologado o resultado final da Chamada Pública, aberto pelo Edital n° 005/2021, cuja nominata dos candidatos aprovados
são os seguintes:
I) Para vaga de 20horas, Movimento – Escola de Educação Infantil e Creche Municipal de Arabutã e Educação Física no Núcleo Educacional
Municipal Nova Estrela e Escola:
a) Marciano Lazzarotti.
II) Para vaga 20horas, na Escola de Educação Infantil e Creche Municipal de Arabutã;
a) Ricardo Polidoro.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Arabutã - SC, 28 de junho de 2021.
Leani Kapp Schmitt
Prefeita
Registrado e publicado em data supra.
Glaucia Pottratz
Responsável pelas Publicações

Câmara Municipal
PORTARIA 15 2021

Publicação Nº 3124892

PORTARIA Nº. 015, DE 29 DE JUNHO DE 2021.
A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE ARABUTÃ, no uso das atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município e
no Estatuto dos Servidores Municipais, RESOLVE:
Conceder ao Servidor NEI EDUARDO KNOB, ocupante do cargo efetivo de Contador, férias regulamentares no período de 08/03/2021 a
22/03/2021 e 12/07/2021 a 26/07/2021, referente ao período aquisitivo de 01 de julho de 2019 a 30 de junho 2020.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação e substitui a Portaria nº 009/2021.
Arabutã - SC, 29 de junho de 2021.
WELLINGTON BERNER PEREIRA
Presidente
Ariane Patrícia Geiss Pinzetta
Secretária Geral
Responsável pelas publicações.

RESOLUÇÃO 008 2021

Publicação Nº 3125035

RESOLUÇÃO Nº 08/2021
“Estabelece horário de expediente da Câmara Municipal de Arabutã-SC”.
A Mesa da Câmara Municipal de Vereadores, no uso de atribuições legais, com base no Art. 13, inc. XII e Art. 157, inc. V, ambos do Regimento Interno.
A Câmara Municipal de Arabutã, Estado de Santa Catarina, aprovou e eu, Presidente, promulgo a seguinte Resolução:
CONSIDERANDO os Princípios da Legalidade e da Moralidade;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer medidas que visem preservar os interesses funcionais sem afetar os Princípios que regem
a Administração Pública;
CONSIDERANDO que compete à entidade empregadora pública definir os horários de trabalho dos servidores ao seu serviço, dentro dos
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condicionalismos legais;
CONSIDERANDO que as Sessões Ordinárias, bem como a ordem do dia se realizam as segundas-feiras;
Resolve:
Art. 1º Fica estabelecido novo horário de funcionamento dos serviços da Câmara Municipal de Arabutã-SC, com atendimento ao público,
com início das atividades às 7h30min (sete horas e trinta minutos) até às 11h30min (onze horas e trinta minutos) no período matutino e
das 13h00 (treze horas) até às 17h00 (dezessete horas), de segunda-feira à sexta-feira.
§1º O horário estipulado no caput deverá ser cumprido por servidores efetivos, comissionados e assessores.
§2º Nos horários das sessões legislativas, que tem início às 18h30 das segundas feiras, o tempo de serviço excedente contará como banco
de horas.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Vereadores de Arabutã, em 29 de junho de 2021.
Wellington Berner Pereira
Presidente
Registrado e Publicado em 29/06/2021, devendo ficar afixado no quadro mural por 30 dias a contar da publicação.
Ariane Patrícia Geiss Pinzetta
Secretária Geral - Responsável pelas publicações.

RESOLUÇÃO 010 2021

Publicação Nº 3125036

RESOLUÇÃO Nº 10/2021
Dispõe sobre o retorno das sessões presenciais no plenário da Câmara de Vereadores.
A Câmara Municipal de Arabutã, Estado de Santa Catarina, aprovou e eu, Presidente, promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1º As sessões e reuniões das comissões serão realizadas presencialmente no plenário da Câmara de Vereadores, a partir da data de
05 de julho de 2021, bem como demais dias e horários de eventuais convocações de sessões extraordinárias, nos termos da Lei Orgânica
Municipal e do Regimento Interno desta Câmara.
Art. 2º Durante a utilização das dependências da Câmara Municipal, os servidores e vereadores observarão as seguintes medidas:
I – Uso obrigatório de máscara de proteção facial;
II – Manter o ambiente bem ventilado, com janelas e portas abertas, caso possível;
III – Evitar aglomeração de pessoas, sobretudo nos ambientes onde não seja possível garantir a ventilação natural;
IV – Limpar e desinfectar com frequência, objetos e superfícies utilizadas;
Art. 3º Fica suspensa a utilização da Tribuna para fins de evitar a proliferação da COVID-19 pela utilização de equipamento compartilhável.
Art. 4º Fica suspensa a participação pessoal dos munícipes e/ou autoridades no plenário da Câmara de Vereadores, até que permaneçam
as restrições municipais decorrentes da COVID-19.
Art. 5º Esta resolução tem sua vigência limitada ao período em que estiverem vigentes as medidas restritivas municipais decorrentes da
COVID-19.
Câmara Municipal de Vereadores de Arabutã, em 29 de junho de 2021.
Wellington Berner Pereira
Presidente
Registrado e Publicado em 29/06/2021, devendo ficar afixado no quadro mural por 30 dias a contar da publicação.
Ariane Patrícia Geiss Pinzetta
Secretária Geral - Responsável pelas publicações.
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Araranguá
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA N°78/2021

Publicação Nº 3124501

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL N° 78/2021
O Municipal de Araranguá, comunica aos interessados que na licitação nº 78/2021, modalidade Pregão Presencial, que tem como objeto:
Registro de Preços para aquisição, sob demanda, de oxigênio medicinal gasoso objetivando suprir as necessidade do programa de oxigênoterapia domiciliar que atende pacientes cadastrados na secretaria municipal de saúde de Araranguá e moradores de diversos bairros do
município de araranguá e unidades de atendimento (UPA, ESPS, ambulâncias e sala de pequenas cirurgias) da secretaria municipal de saúde, assim como a demanda do C4° Batalhão de Bombeiros Militar de Araranguá, conforme termo de referência anexo ao edital de licitação,
foi declarada DESERTA, por não ter nenhum protocolo de empresas endereçadas a esta licitação.
Araranguá, SC, 25 de Junho de 2021.
Liliane Silva de Souza
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO N°02/2021 -SASH

Publicação Nº 3124251
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8E59E9F0C1ED34A7D644B8AD9FBC1E1C2F95B1D3

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº02/2021 - SASH
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Registro de preços objetivando a execução de serviços de oficinas destinadas a manutenção das atividades desenvolvidas pelos
equipamentos de proteção social básica e de media complexidade da secretaria de assistência social e habitação do município de Araranguá,
cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I que acompanha o Edital.
TIPO DA LICITAÇÃO: Menor Preço por item
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 13h45min do dia 09 de Julho de 2021, no Serviço de Protocolo Geral da Prefeitura, sito à Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200, centro.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 14h00 horas do dia 09 de Julho de 2021, na sala de reuniões do Departamento de Licitações da Prefeitura.
REGIMENTO: Leis Federais 8.666/93, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/2014.
EDITAL COMPLETO E INFORMAÇÕES: Está à disposição dos interessados no horário de expediente da Prefeitura, no endereço eletrônico;
www.ararangua.sc.gov.br, e afixado no mural, localizado no hall de entrada da sala do Departamento de Licitações da Prefeitura. Maiores
informações poderão ser obtidas pelo telefone 0XX48 3521-0929 ou pelo e-mail: licitacao@ararangua.sc.gov.br .
Araranguá, SC, 28 de Junho de 2021.
Cesar Antônio Cesar
Prefeito
Liliane Silva de Souza
Pregoeira

DECRETO Nº 9888/2021

Publicação Nº 3124167

Decreto nº 9888 de 25 de maio de 2021.
visa anulação e suplementação no orçamento do município.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no uso das suas atribuições legais emanadas pela Lei Orgânica do Município e em conformidade
com o art. 7° da Lei Municipal nº 3737/2021.
Decreta
Art. 1º Fica suplementado o orçamento do Município, no valor total de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) na seguinte modalidade de despesa:
Órgão
06
SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
U. Orçam.
01
Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Proj/Ativ.
2.024
Conservação, Pavimentação e Ampliação de Cemitérios
Elemento
58/44.90.00.0001
Aplicações Diretas
R$ 18.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO ................................................................................... R$ 18.000,00
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Art. 2º Para atender a suplementação que trata o artigo 1º deste Decreto, ficarão reduzidos saldos de dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º inciso II e III da Lei Federal nº 4.320/64, a saber:
Órgão
10
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
U. Orçam.
01
Departamento de Agricultura e Pecuária
Proj/Ativ.
2.028
Conservação e Ampliação de Cemitérios do Interior
Elemento
127/44.90.00.0001
Aplicações Diretas
R$ 18.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO ................................................................................... R$ 18.000,00

Decreto nº 9.888, de 25 de Maio de 2021 Fls.: 02.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 25 de Maio de 2021.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração em 25 de Maio de 2021.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração

DECRETO Nº 9889/2021

Publicação Nº 3124175

Decreto nº 9.889 de 25 de maio de 2021.
Visa transposição de dotações no orçamento do município.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no uso das suas atribuições legais emanadas pela Lei Orgânica do Município e em conformidade
com o art. 9° da Lei Municipal nº 3737/2021.
Decreta
Art. 1º Fica suplementado o orçamento do Município, no valor total de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais mil reais) na seguinte modalidade de
despesa:
Órgão
U. Orçam.
Proj/Ativ.

09
04
2.006

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Departamento de Cultura
Execução de Ações Culturais e Museu Histórico

Elemento

119/44.90.00.0001

Aplicações Diretas

R$ 20.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO ................................................................................... R$ 20.000,00

Art. 2º Para atender a suplementação que trata o artigo 1º deste Decreto, ficarão reduzidos saldos de dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º inciso II e III da Lei Federal nº 4.320/64, a saber:
Órgão
09
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
U. Orçam.
04
Departamento de Cultura
Proj/Ativ.
2.006
Execução de Ações Culturais e Museu Histórico
Elemento
118/33.90.00.0001
Aplicações Diretas
R$ 20.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO ................................................................................... R$ 20.000,00

Decreto nº 9.889, de 25 de Maio de 2021 Fls.: 02.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 25 de Maio de 2021.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração em 25 de Maio de 2021.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
Secretário de Administração
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Publicação Nº 3124163

EDITAL DE RESULTADO DE ELEIÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS Nº 001/2021.
Com base na dimensão da transversalidade da Cultura, a Administração Pública Municipal de Araranguá que implantou legalmente a Lei
do Sistema Municipal de Cultura N°3.339/15, retificada pela Lei 3.494/17, que tem a missão de garantir, ampliar e universalizar os direitos
culturais dos cidadãos previstos na Constituição Federal, na perspectiva do desenvolvimento social e humano, junto ao Conselho Municipal
de Políticas Culturais de Araranguá, torna público o resultado do processo eleitoral 2021 validado a plenária de 28/04/21. Informa que a
apuração foi feita, com acompanhamento e aprovação da plenária, baseada no regimento interno e orientações constantes nos formulários
de inscrição e votação disponibilizados online.
As respostas aos formulários computaram, de modo geral, duzentos e trinta inscritos como votantes e candidatos e trezentos e quarenta e
quatro votos. O Cadastro de Pessoa Física (CPF) foi o parâmetro utilizado para identificar inscritos e votos. Por comparação entre os CPFs
dos que votaram e os dos que se inscreveram, foram invalidados cento e cinquenta e dois votos, sendo cento e quarenta e cinco por falta
de inscrição como votante, quatro por falta de inscrição como votante e número de CPF inexistente, dois por CPF inexistente e um por voto
duplicado. Restaram válidos cento e noventa e dois votos, que elegeram os seguintes candidatos em cada segmento:
- Representantes da Sociedade Civil, através dos seguintes setores e quantitativos:
Artes Visuais e Artes Cênicas:
Juarez Nardi da Silva (titular)
Marcos Leandro de Castilhos (suplente)
Música e Dança:
Juliano Alves dos Santos (titular)
Luiz Maurício Pereira (suplente)
Literatura:
Camila de Jesus Souza (titular)
Rodrigo Antônio Mattos (suplente)
Artesãos e Trabalhos Manuais:
Reginaldo Castro (titular)
Abrão Scotti (suplente)
Grupos Folclóricos e Manifestações Culturais Populares:
Gisele Fortunato Martins (titular)
William Teixeira da Silva (suplente)
Entidades Filantrópicas e Associações:
Cátia Sirlene Gonçalves Hahn (titular)
Jaqueline Kamphorst Leal (suplente)
UAMA – União das Associações de Moradores de Araranguá:
Sergio Antônio Hipólito da Silva (titular)
Thaís Gomes Fraga (suplente)
Representantes das Universidades instaladas no município:
Otávio Nunes Neto (titular)
João Matheus Acosta Dallmann (suplente)
-Representantes do Poder Público, através dos seguintes órgãos e quantitativos:
Departamento Municipal de Cultura:
Fabiana Daniel (titular)
Lindomar Nunes Garcia (suplente)
Departamento Municipal de Esportes:
Aurelio Ferreira Espindula (titular)
Ana Carla da Silva Jaques (suplente)
Departamento Municipal de Turismo:
Antenor da Silva (titular)
Karen Suyan Clezar Borges (suplente)
Secretaria Municipal de Finanças:
Valquíria M. Fenali dos Passos (titular)
Neiva de Fátima Cardoso (suplente)
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação:
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 65

Claúdia Lima Pastorini Andrade (titular)
Hanna Arns Raupp (suplente)
Secretaria Municipal de Planejamento, Indústria e Comércio:
Edgar Horacio de A. Nunes (titular)
Guilherme Boera (suplente)
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:
Alfredo Afranio Ronconi (titular)
Thainá Fernanda Marques (suplente)
Fundação Ambiental do Município de Araranguá:
Patricia Tambosi Reque (titular)
Karine Ferreira Neves (suplente)
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 23 de junho de 2021.
MICHELINE VARGAS DE MATOS ROCHA
Diretora do Departamento de Cultura

EDITAL DE LICITAÇÃO N°88/2021

Publicação Nº 3124485
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3232664A2F338C04506D931A23C7D3716D2C34A6

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 88/2021
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Registro de preços objetivando a contratação de empresa do ramo pertinente objetivando a execução de serviços de monitoramento de alarme (via central de alarme GSM, GPRS e/ou Radio Comunicação), com fornecimento e instalação de materiais e equipamentos
em comodato, tudo em conformidade com termo de referência anexo ao edital de licitação.
TIPO DA LICITAÇÃO: Menor preço por item
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 08h45min do dia 09 de Julho de 2021, no Serviço de Protocolo Geral da Prefeitura, sito à Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200, centro.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 09h00 horas do dia 09 de Julho de 2021, na sala de reuniões do Departamento de Licitações da Prefeitura.
REGIMENTO: Leis Federais 8.666/93, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/2014.
EDITAL COMPLETO E INFORMAÇÕES: Está à disposição dos interessados no horário de expediente da Prefeitura, no endereço eletrônico;
www.ararangua.sc.gov.br, e afixado no mural, localizado no hall de entrada da sala do Departamento de Licitações da Prefeitura. Maiores
informações poderão ser obtidas pelo telefone 0XX48 3521-0929 ou pelo e-mail: licitacao@ararangua.sc.gov.br .
Araranguá, SC, 28 de Junho de 2021.
Cesar Antônio Cesar
Prefeito
Liliane Silva de Souza
Pregoeira

EDITAL DE LICITAÇÃO N°89/2021

Publicação Nº 3124477
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 97D496DC1981B1E5057DEFFE6BC419CF4A2B83C6

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 89/2021
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Registro de preços para aquisição, sob demanda, de saibro objetivando a manutenção das estradas e vias do município de Araranguá, tudo em conformidade com termo de referência anexo ao edital de licitação.
TIPO DA LICITAÇÃO: Menor preço por item
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 10h45min do dia 09 de Julho de 2021, no Serviço de Protocolo Geral da Prefeitura, sito à Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200, centro.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 11h00 horas do dia 09 de Julho de 2021, na sala de reuniões do Departamento de Licitações da Prefeitura.
REGIMENTO: Leis Federais 8.666/93, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/2014.
EDITAL COMPLETO E INFORMAÇÕES: Está à disposição dos interessados no horário de expediente da Prefeitura, no endereço eletrônico;
www.ararangua.sc.gov.br, e afixado no mural, localizado no hall de entrada da sala do Departamento de Licitações da Prefeitura. Maiores
informações poderão ser obtidas pelo telefone 0XX48 3521-0929 ou pelo e-mail: licitacao@ararangua.sc.gov.br .
Araranguá, SC, 28 de Junho de 2021.
Cesar Antônio Cesar
Prefeito
Liliane Silva de Souza
Pregoeira

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 66

ATA HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL EDITAL N°22/2021 - SAÚDE

Publicação Nº 3124530

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS COMERCIAIS
REFERENTE AO EDITAL N° 22/2021 - SAÚDE
CHAMAMENTO PUBLICO
Às 15h00min do dia 07 de Junho de 2021, na sala de reuniões do Departamento de
Licitações da Prefeitura Municipal de Araranguá, os membros da Comissão Permanente
de Licitação nomeada pelo decreto nº 9634, de 12 de Janeiro de 2021, Sra. Liliane Silva
de Souza – Presidente, Eliziane Aparecida Daumann e Gesse Espindola Gomes membros reuniram-se para de conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº.
8.666/93, de 21/06/93 e alterações, proceder com a avaliação dos documentos e
propostas comerciais apresentados por interessados no credenciamento objetivando a
contratação de entidades públicas filantrópicas e/ou privadas, prestadoras de serviços
de saúde especializada - Atendimento/acompanhamento de paciente(s) em reabilitação
do desenvolvimento neuropsicomotor; Consulta/ procedimentos em oftalmologia;
Procedimento(s) de mamografia; Internação voluntaria em comunidade terapêutica
(vaga feminina); Internação voluntária em comunidade terapêutica (vaga masculina);
Sessões de Equoterapia; Consulta medica especializada em pneumologia, tudo em
conformidade com as condições expressas no edital de licitação n° 22/2021.
A comissão realiza a conferência dos documentos de habilitação e propostas comerciais
apresentados através do Serviço de protocolo geral da Prefeitura de Araranguá,
tornando publico os Credenciamentos abaixo:
Credenciado

CNPJ

Serviços

Proposta Comercial

1

Associação de Pais e Amigos
Excepcionais

83.296.483/0001-40

Atendimento/Acompanhamento
de paciente em reabilitação do
desenvolvimento
neuropsicomotor

Disponibilidade
Integral,
conforme
edital

2

Centro
de
Adquições

de

13.669.575/0001-96

Disponibilidade de 10
vagas mensais.

3

Centro de Habilitação Humana –
Fazenda São Jorge II

17.790.385/0001-30

4

Associação de Apoio as Atividade
Equestre

04.432.501/0001-06

Acompanhamento de pessoas
com
necessidades
decorrentes do uso de álcool,
crack e outras drogas em
serviço residencial de caráter
transitório
(comunidades
terapêuticas).
Vaga
Masculina
Acompanhamento de pessoas
com
necessidades
decorrentes do uso de álcool,
crack e outras drogas em
serviço residencial de caráter
transitório
(comunidades
terapêuticas).
Vaga
Masculina
Sessões de equoterapia

Tratamento

Disponibilidade
de
365 diárias mensais.

Disponibilidade
integral,
conforme
edital.

1
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Após analise dos documentos e homologação dos credenciados acima, a presidente da
comissão coloca a palavra a disposição dos demais membros para que manifestem
alguma divergência ou ressalva, não havendo manifestações.
Encaminha-se o resultado inicial do credenciamento para Secretaria Municipal de
Saúde, publica-se e comunica-se os interessados.
Reafirma-se nesta ata que o chamamento permanece em aberto para credenciamento
de interessados.
Nada mais havendo a ser tratado foi dada por encerrada a reunião da qual lavrou-se a
presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão .
Publica-se.

Araranguá, SC, 07 de Junho de 2021.

Eliziane Aparecida Daumann
Membro

Liliane Silva de Souza
Presidente

Gesse Espindola Gomes
Membro

2
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ATA HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL EDITAL N°22/2021 - SAÚDE

Publicação Nº 3124708

II ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS COMERCIAIS
REFERENTE AO EDITAL N° 22/2021 - SAÚDE
CHAMAMENTO PUBLICO
Às 17h00min do dia 25 de Junho de 2021, na sala de reuniões do Departamento de
Licitações da Prefeitura Municipal de Araranguá, os membros da Comissão Permanente
de Licitação nomeada pelo decreto nº 9634, de 12 de Janeiro de 2021, Sra. Liliane Silva
de Souza – Presidente, Eliziane Aparecida Daumann e Gesse Espindola Gomes membros reuniram-se para de conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº.
8.666/93, de 21/06/93 e alterações, proceder com a avaliação dos documentos e
propostas comerciais apresentados por interessados no credenciamento objetivando a
contratação de entidades públicas filantrópicas e/ou privadas, prestadoras de serviços
de saúde especializada - Atendimento/acompanhamento de paciente(s) em reabilitação
do desenvolvimento neuropsicomotor; Consulta/ procedimentos em oftalmologia;
Procedimento(s) de mamografia; Internação voluntaria em comunidade terapêutica
(vaga feminina); Internação voluntária em comunidade terapêutica (vaga masculina);
Sessões de Equoterapia; Consulta medica especializada em pneumologia, tudo em
conformidade com as condições expressas no edital de licitação n° 22/2021.
A comissão realiza a conferência dos documentos de habilitação e propostas comerciais
apresentados através do Serviço de protocolo geral da Prefeitura de Araranguá,
tornando publico os Credenciamentos abaixo:
Credenciado

CNPJ

Serviços

Proposta Comercial

1

L & K Clinica Consultoria Médica

37.719.769/0001-74

Mamografia
rastreamento

Bilateral

para

Disponibilidade para
400 mamografias mês

2

Sonograf Ultra – Sonografia e
Radiologia LTDA

79.312.179/0001-72

Mamografia
rastreamento

Bilateral

para

Disponibilidade para
650 mamografias mês

3

FC Clinica de Olhos São José

05.699.158/0001-15

Consulta/ Procedimentos em
Aftomologia

Disponibilidade
de
atendimento integral

Após analise dos documentos e homologação dos credenciados acima, a presidente da
comissão coloca a palavra a disposição dos demais membros para que manifestem
alguma divergência ou ressalva, não havendo manifestações.
Encaminha-se o resultado inicial do credenciamento para Secretaria Municipal de
Saúde, publica-se e comunica-se os interessados.
Reafirma-se nesta ata que o chamamento permanece em aberto para credenciamento
de interessados.
1
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Nada mais havendo a ser tratado foi dada por encerrada a reunião da qual lavrou-se a
presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão .
Publica-se.

Araranguá, SC, 25 de Junho de 2021.

Eliziane Aparecida Daumann
Membro

Liliane Silva de Souza
Presidente

Gesse Espindola Gomes
Membro

2
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HOMOLOGACAO EDITAL N°68/2021

Publicação Nº 3124940
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E68EF12E7FE51A773BB0358268B0C159D530441B
OUTRAS MODALIDADES

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ARARANGUA

Nr.: 68/2021 - OU

82.911.249/0001-13
CNPJ:
RUA VIRGULINO DE QUEIROS N. 200
88900-000
C.E.P.:
- Araranguá - SC

Processo Administrativo:

70/2021

Processo de Licitação:
Data do Processo:

68/2021
18/05/2021
Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Prefeito Municipal, CESAR ANTÔNIO CESA, 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:
a)
b)
c)
d)

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:

e ) Objeto da Licitação

68/2021
68/2021-OU
Outras Modalidades
28/06/2021
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, DESTINADOS AO PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA
REDE MUNICIPAL, NOS MOLDES DO ARTIGO 21 DA LEI Nº. 11.947/2009 E NA RESOLUÇÃO CD/
FNDE Nº 38/2009 DE 16/07/2009 E NA RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26/2013, DE 17/06/2013 (FNDE) E
NA LEI FEDERAL 8.666/93 E ALTERAÇÕES.

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
- 013936 - ASSOC. PRODUTORES DE LEITE E AGRICULTORES DE
ARARA
- 016156 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES RURAIS DO VALE
DO ARAR

Araranguá, 28 de Junho de 2021.
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(em Reais R$)
Qtde de Itens

23
21
44

Média Descto (%)

0,0000
0,0000

Total dos Itens

259.630,50
207.077,50
466.708,00

---------------------------------------------------------------------CESAR ANTÔNIO CESA
PREFEITO MUNICIPAL
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Arroio Trinta
Prefeitura
DECRETO Nº 2159

Publicação Nº 3124836

DECRETO Nº 2159, de 28 de junho de 2021.
Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o que
estabelece o artigo 6°, item I e III da Lei nº 1957 de 16/12/2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no
valor de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), nas dotações orçamentárias a seguir discriminadas:
SECRETARIA DA AGRICULTURA
1.2000.2003.20.608.20.1.5.1 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
44900000-0100 Aplicações Diretas R$ 11.300,00
TOTAL SUPLEMENTADO R$ 11.300,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.2000.2004.12.365.12.2.26.1 MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
44900000-0336 Aplicações Diretas R$ 15.200,00
TOTAL SUPLEMENTADO R$ 15.200,00
Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º deste decreto, ficam utilizados no mesmo valor os seguintes recursos:
§1º. R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais), por conta do excesso de arrecadação na fonte 0100 - Recursos Ordinários.
§2º. R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), por conta do superávit financeiro na fonte 0336 – superávit salario educação.
Art. 3º Este decreto entra e vigor na data de sua publicação.
Arroio Trinta – SC, 28 de junho de 2021.
Alcidir Felchilcher
Prefeito Municipal
Este decreto foi publicado nesta Secretaria de Administração em 28 de junho de 2021.
Valcir Afonso Serighelli
Supervisor de Finanças
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Arvoredo
Prefeitura
DECRETO 2.602

Publicação Nº 3124695

Decreto nº 2.602, de 18 de junho de 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO ORÇAMENTO VIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, observadas as disposições previstas no parágrafo 1º, inciso I do art. 5º, da Lei Municipal nº 1.226, de 26 de novembro de 2020;
Art. 1º Fica aberto, no orçamento do exercício vigente do Fundo Municipal de Saúde - FMS, crédito adicional suplementar, no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), para atender a seguinte ação orçamentária:
06.00
06.01
10
10.301
10.301.0035
10.301.0035.2.075
3
3.3
3.3.93.00.00.01.0123

GERÊNCIA DE SAÚDE / FMS
Fundo Municipal de Saúde – FMS
Saúde
Atenção Básica
Assistência Farmacêutica
Atividades de Farmácia Básica
DESPESAS CORRENTES
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas Decorrentes de Op. entre Órgão
R$ 100.000,00

Art. 2º Para a cobertura do crédito adicional suplementar, aberto nos termos do artigo anterior, serão utilizados os recursos provenientes do
excesso de arrecadação apurado, no vínculo (01.0123) - Recursos vinculados à Saúde - ASPS, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Centro Administrativo Municipal de Arvoredo – SC, em 18 de junho de 2021.
NEURI MENEGUZZI
Prefeito Municipal
Publicado em data supra.
Antônio Luiz Conte
Gerente Administração e Gestão

DECRETO 2.603

Publicação Nº 3124700

Decreto nº 2.603, de 18 de junho de 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, observadas as disposições do art, 43, § 1º, I e § 2º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
Considerando a verificação de superávit financeiro, verificado no Balanço Patrimonial consolidado do exercício de 2020, em vínculos diversos
que adiante se especifica, nos termos deste Decreto;
Considerando às disposições previstas no parágrafo 1º, inciso II do art. 5º, da Lei Municipal nº 1.226, de 26 de novembro de 2020;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, crédito adicional suplementar no valor de R$ 442.190,57 (quatrocentos
e quarenta e dois mil cento e noventa reais e cinquenta e sete centavos), para atender as seguintes ações orçamentárias:
05.00
05.03
12
12.361
12.361.0016

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO
Ações e Atividades do Ensino Fundamental
Educação
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental de Qualidade
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12.361.0016.1.016
4
4.4
4.4.90.00.00.03.0793

Edificação do Núcleo Municipal de Educação
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Aplicações Diretas
R$ 398.460,00

12.00
12.02
8
8.244
8.244.0023
8.244.0023.2.052
3
3.1
3.1.90.00.00.03.0547

GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS
Assistência Social
Assistência Comunitária
Assistência Social Geral aos Arvoredenses
Proteção Social Básica
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
R$ 14.843,73
Aplicações Diretas
R$ 20.000,00

3.1.90.00.00.03.0784

8.244.0023.1.032
4
4.4
4.4.90.00.00.03.0793

Página 73

Mobiliário e Equipamentos para o CRAS
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Aplicações Diretas
R$ 8.886,84

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do credito adicional especial, nos termos do artigo anterior tem origem na utilização de recursos
do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2020, nos vínculos a seguir:
I - Recursos Vinculados - CRAS/MDS/PAIF (01.0547), no valor de R$ 14.843,73 (quatorze mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta
e três centavos);
II - Recursos Vinculados - FNAS/CRAS - SCFV (01.0546), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
III - Recursos Vinculados – SST FEAS BAS Investimento (01.0793), no valor de R$ 8.886,84 (oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e
oitenta e quatro centavos);
IV - Recursos Vinculados Convênio Estado/Núcleo Educação (01.0793), no valor de R$ 398.460,00 (trezentos e noventa e oito mil quatrocentos e sessenta reais).
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Centro Administrativo Municipal de Arvoredo – SC, em 18 de junho de 2021.
NEURI MENEGUZZI
Prefeito Municipal
Publicado em data supra.
Antônio Luiz Conte
Gerente Administração e Gestão

DECRETO 2.604

Publicação Nº 3124704

Decreto nº 2.604, de 22 de junho de 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO ORÇAMENTO VIGENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, observadas às disposições previstas no parágrafo 1º, inciso III do art. 5º, da Lei Municipal nº 1.226, de 26 de novembro de 2020.
Art. 1º Fica aberto, no orçamento do exercício vigente da Câmara Municipal de Vereadores, crédito adicional suplementar, no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), para atender a seguinte ação orçamentária:
11.00

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

11.01
1
1.31

Câmara Municipal de Vereadores
Legislativa
Ação Legislativa
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Poder Legislativo e Controle Externo
Atividades do Poder Legislativo Municipal
DESPESAS CORRENTES
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
R$ 10.000,00

Art. 2º Para a cobertura do crédito adicional suplementar, aberto nos termos do artigo anterior, serão utilizados os recursos provenientes da
redução da seguinte ação orçamentária;
11.00

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

11.01
1
1.31
1.31.0028
1.31.0028.2.086
3
3.1
3.1.90.00.00.01.0000

Câmara Municipal de Vereadores
Legislativa
Ação Legislativa
Poder Legislativo e Controle Externo
Atividades do Poder Legislativo Municipal
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
R$ 10.000,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Centro Administrativo Municipal de Arvoredo – SC, em 22 de junho de 2021.
NEURI MENEGUZZI
Prefeito Municipal
Publicado em data supra.
Antônio Luiz Conte
Gerente Administração e Gestão

PORTARIA 176/2021

Publicação Nº 3124740

PORTARIA No. 176, DE 18 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a contratação por tempo determinado, e dá outras providências
NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo - Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo que lhe são conferidas
pelo inciso VIII, Art. 100 da Lei Orgânica Municipal.
Considerando o que prevê a alínea “a”, do Inciso VI, do Art. 2°, da Lei Complementar N°. 14; de 30
de setembro de 2005 e alterações,
Considerando, a aprovação em Processo Seletivo N°. 002/2019, homologado em, de 13 de dezembro de 2019.
Considerando, a necessidade de contratação de servidora no setor de educação como Auxiliar de Creche, para suprir demanda;
Considerando, a apresentação de justificativa apresentado pela Gerência de Educação;
RESOLVE,
Art. 1°. Contratar a Senhora, DRIANE MAIA MORAES WOYCIEKOSKI, brasileira, casada, portadora do CPF.060.768.599-97 e RG 5.398.146,
residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro - Centro de Arvoredo, para o cargo de Auxiliar de Creche, do Quadro Geral de Cargos do
Poder Executivo Municipal de Arvoredo, admitido em Caráter Temporário, com carga horária de 40 horas semanais e vencimentos referentes
ao cargo.
Parágrafo Único. A servidora ora nomeada fica, vinculada ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Arvoredo, sujeito ao Direito
Administrativo e filiado ao Regime Geral de Previdência Social.
Art. 2°. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes.
Art. 3°. Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação, com efeitos a partir de 22 de junho de 2021, e tem vigência até encerramento do processo seletivo 13 de dezembro de 2021.
Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARVOREDO, EM 18 DE JUNHO DE 2021.
NEURI MENEGUZZI
PREFEITO MUNICIPAL
DRIANE MAIA MORAES WOYCIEKOSKI
CONTRATADA
Publicada em data supra
MIRIAM MENGUZZI PADOVA
Agente Administrativa
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Publicação Nº 3124744

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREDO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PORTARIA Nº. 177, DE 21 DE JUNHO DE 2021.
Concede férias a servidor e dá outras providências
NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo, no uso de suas atribuições do cargo, de acordo com o que dispõe o art. 100, inciso
VIII, da Lei Orgânica Municipal de Arvoredo, e
Considerando, o vencimento de período de Férias,
Considerando, o que prevê o Art. 76 e Parágrafos da Lei Complementar n°. 090 de 23 de outubro de 2019,
RESOLVE,
Art. 1°. Fica concedido ao servidor DILMAR MAUSOLF, que ocupa o cargo de Operador de Máquinas Rodoviárias, do Quadro Geral de Cargo
de Provimento Efetivo, do Poder Executivo Municipal de Arvoredo, férias, no período de 19/07/2021 até 17/08/2021.
Parágrafo Único. As presentes férias são referentes ao período aquisitivo 01-06-2020 á 31-05-2021.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 19 de julho de 2021.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARVOREDO, EM 21 DE JUNHO DE 2021.
NEURI MENEGUZZI
PREFEITO MUNICIPAL
Dilmar Mausolf
Servidor
Publicada em
data supra
Miriam Meneguzzi Padova
Agente Administrativo

PORTARIA 178/2021

Publicação Nº 3124746

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREDO
PORTARIA No. 178, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
Concede Licença para Tratamento de Saúde e dá outras providências
NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo, no uso das atribuições do cargo que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
Art.100 Inciso VIII, e.
Considerando o que dispõe o Art. 83 e seguintes da Lei Complementar N°. 090, de 23 de outubro de 2019,
Considerando a prescrição médica orientando para afastamento do servidor de suas atividades, por motivo de doença conforme atestados
em anexo.
RESOLVE,
Art. 1°. Fica concedido ao servidor, FRANCISCO BERGAMIN, que ocupa o cargo de Operador de Trator e Implementos Agrícolas, do Quadro
Geral de Cargos Admitido em Caráter Efetivo, do Poder Executivo Municipal de Arvoredo, Licença para Tratamento de Saúde.
Parágrafo Único. A presente Licença é concedida a partir do dia 22 de junho até 01 de julho de 2021.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos em 24 de junho de 2021.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARVOREDO, EM 24 DE JUNHO DE 2021.
NEURI MENEGUZZI
PREFEITO MUNICIPAL DE ARVOREDO
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Publicada
em data supra
Miriam Meneguzzi Padova
Agente Administrativa

PORTARIA 179/2021

Publicação Nº 3124752

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREDO
PORTARIA No. 179, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
Concede Licença para Tratamento de Saúde e dá outras providências
NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo, no uso das atribuições do cargo que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
Art.100 Inciso VIII, e.
Considerando o que dispõe o Art. 83 e seguintes da Lei Complementar N°. 090, de 23 de outubro de 2019,
Considerando a prescrição médica orientando para afastamento do servidor de suas atividades, por motivo de doença conforme atestados
em anexo.
RESOLVE,
Art. 1°. Fica concedido a servidora, KETLIN ANA CAVIGLION, que ocupa o cargo de Auxiliar de creche, do Quadro Geral de Cargos Admitido
em Caráter Temporário, do Poder Executivo Municipal de Arvoredo, Licença para Tratamento de Saúde.
Parágrafo Único. A presente Licença é concedida a partir do dia 22 de junho até 01 de julho de 2021.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 26 de junho de 2021 em virtude de ter outro atestado
até 25 de junho.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARVOREDO, EM 24 DE JUNHO DE 2021.
NEURI MENEGUZZI
PREFEITO MUNICIPAL DE ARVOREDO
Publicada
em data supra
Miriam Meneguzzi Padova
Agente Administrativa

PORTARIA 180/2021

Publicação Nº 3124755

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREDO
PORTARIA No. 180, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
Concede Licença para Tratamento de Saúde e dá outras providências
NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo, no uso das atribuições do cargo que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
Art.100 Inciso VIII, e.
Considerando o que dispõe o Art. 83 e seguintes da Lei Complementar N°. 090, de 23 de outubro de 2019,
Considerando a prescrição médica orientando para afastamento do servidor de suas atividades, por motivo de doença conforme atestados
em anexo.
RESOLVE,
Art. 1°. Fica concedido ao servidor, FLÁVIO SPAGNOLO, que ocupa o cargo de Fiscal de Tributos e Obras, do Quadro Geral de Cargos Admitido em Caráter Efetivo, do Poder Executivo Municipal de Arvoredo, Licença para Tratamento de Saúde.
Parágrafo Único. A presente Licença é concedida a partir do dia 22 de junho até 01 de julho de 2021.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 22 de junho de 2021.
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Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARVOREDO, EM 24 DE JUNHO DE 2021.
NEURI MENEGUZZI
PREFEITO MUNICIPAL DE ARVOREDO
Publicada
em data supra
Miriam Meneguzzi Padova
Agente Administrativa

PORTARIA 181/2021

Publicação Nº 3124756

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREDO
PORTARIA No. 181, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
Concede Licença para Tratamento de Saúde e dá outras providências
NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo, no uso das atribuições do cargo que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
Art.100 Inciso VIII, e.
Considerando o que dispõe o Art. 83 e seguintes da Lei Complementar N°. 090, de 23 de outubro de 2019,
Considerando a prescrição médica orientando para afastamento do servidor de suas atividades, por motivo de doença conforme atestados
em anexo.
RESOLVE,
Art. 1°. Fica concedido a servidora, GÉSSIKA ZMIJEVSKI, que ocupa o cargo de Professor II, do Quadro Geral de Cargos Admitido em Caráter
Temporário, do Poder Executivo Municipal de Arvoredo, Licença para Tratamento de Saúde.
Parágrafo Único. A presente Licença é concedida a partir do dia 22 de junho até 01 de julho de 2021.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 22 de junho de 2021.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARVOREDO, EM 24 DE JUNHO DE 2021.
NEURI MENEGUZZI
PREFEITO MUNICIPAL DE ARVOREDO
Publicada
em data supra
Miriam Meneguzzi Padova
Agente Administrativa

PORTARIA 182/2021

Publicação Nº 3124758

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREDO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PORTARIA Nº. 182, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
Concede férias a servidor e dá outras providências
NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo, no uso de suas atribuições do cargo, de acordo com o que dispõe o art. 100, inciso
VIII, da Lei Orgânica Municipal de Arvoredo, e
Considerando, o vencimento de período de Férias,
Considerando, o que prevê o Art. 76 e Parágrafos da Lei Complementar n°. 090 de 23 de outubro de 2019,
RESOLVE,
Art. 1°. Fica concedido ao servidor DEONIR PERTILLE, que ocupa o cargo de Operador de Máquinas Rodoviárias, do Quadro Geral de Cargo
de Provimento Efetivo, do Poder Executivo Municipal de Arvoredo, férias, no período de 01/07/2021 até 30/07/2021.
Parágrafo Único. As presentes férias são referentes ao período aquisitivo 06-05-2019 á 05-05-2020.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2021.
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Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARVOREDO, EM 24 DE JUNHO DE 2021.
NEURI MENEGUZZI
PREFEITO MUNICIPAL
DEONIR PERTILLE
Servidor
Publicada em
data supra
Miriam Meneguzzi Padova
Agente Administrativo

PORTARIA 183/2021

Publicação Nº 3124760

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREDO
PORTARIA No. 183, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
Concede Licença para Tratamento de Saúde e dá outras providências
NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo, no uso das atribuições do cargo que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
Art.100 Inciso VIII, e.
Considerando o que dispõe o Art. 83 e seguintes da Lei Complementar N°. 090, de 23 de outubro de 2019,
Considerando a prescrição médica orientando para afastamento do servidor de suas atividades, por motivo de doença conforme atestados
em anexo.
RESOLVE,
Art. 1°. Fica concedido ao servidor, REGIS DANIEL LIMA, que ocupa o cargo de Instrutor de Informática, do Quadro Geral de Cargos Admitido em Caráter Efetivo, do Poder Executivo Municipal de Arvoredo, Licença para Tratamento de Saúde.
Parágrafo Único. A presente Licença é concedida a partir do dia 24 de junho até 04 de julho de 2021.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 24 de junho de 2021.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARVOREDO, EM 25 DE JUNHO DE 2021.
NEURI MENEGUZZI
PREFEITO MUNICIPAL DE ARVOREDO
Publicada
em data supra
Miriam Meneguzzi Padova
Agente Administrativa

PORTARIA 184/2021

Publicação Nº 3124762

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREDO
PORTARIA No. 184, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Concede Licença para Tratamento de Saúde e dá outras providências
NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo, no uso das atribuições do cargo que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
Art.100 Inciso VIII, e.
Considerando o que dispõe o Art. 83 e seguintes da Lei Complementar N°. 090, de 23 de outubro de 2019,
Considerando a prescrição médica orientando para afastamento do servidor de suas atividades, por motivo de doença conforme atestados
em anexo.
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RESOLVE,
Art. 1°. Fica concedido a servidora, ELAINE MICHAILOFF, que ocupa o cargo de Professor II, do Quadro Geral de Cargos Admitido em Caráter Temporário, do Poder Executivo Municipal de Arvoredo, Licença para Tratamento de Saúde.
Parágrafo Único. A presente Licença é concedida a partir do dia 25 até 30 de junho de 2021.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos em 25 de junho de 2021.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARVOREDO, EM 28 DE JUNHO DE 2021.
NEURI MENEGUZZI
PREFEITO MUNICIPAL DE ARVOREDO
Publicada
em data supra
Miriam Meneguzzi Padova
Agente Administrativa

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 80

Ascurra
Prefeitura
EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 7/2020 FMS

Publicação Nº 3124264

CONTRATO ADMINISTRATIVO DO CREDENCIAMENTO N. 7/2020
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA, E DE OUTRO, TÃO MEDICAL
CLIN SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI NOS TERMOS DA LEI N.º 8666 DE 21/06/1993, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE
EXECUCAO DIRETA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 11.241.709/0001-03, com
sede na Rua de Lurdes, n. 47, Bairro Nossa Senhora de Lurdes, Ascurra (SC), neste ato representado pelo Senhor LEANDRO CHIARELLI,
Secretário de Administração e Planejamento, brasileiro, inscrito no CPF sob n° 400.207.549-49 e Cédula de Identidade n° 796.565 SSP/
SC, residente e domiciliado a Avenida Brasília, nº919, 85, Bairro Centro, Ascurra (SC), e pela Senhora ETINÉIA BERKEMBROCK CERUTI,
Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social, brasileira, inscrito no CPF sob n° 049.066.219-61 e Cédula de Identidade n° 4.129.827SSP/SC, residente e domiciliado à Rua José Novaes, n° 43, Bairro Centro, cidade de Apiúna (SC), no final assinado, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado TÃO MEDICAL CLIN SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob n°. 25.252.106/0001-03, com sede na Rua Doutor Guilherme Gemballa, n.º 210, Jardim América, Rio do Sul-SC, neste ato representada por sua representante, a senhora CARLA SIMONE DE FREITAS FERREIRA, doravante denominado simplesmente CONTRATADA,
pactuam o presente contrato, firmado nos termo do edital de credenciamento n.º 7/2020 FMS.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Tem-se por objeto deste contrato a prestação de serviços de assistência a saúde, que consiste em serviço de consultas médicas nas
seguintes especialidades: consulta médica em pediatria, e procedimentos com finalidade diagnóstica ou cirúrgica, ambulatorial, de média
ou alta complexidade.
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1 O presente contrato é firmado através do Edital de Credenciamento n.º 7/2020 FMS.
2.2 O presente contrato poderá ser objeto de aditamento, mediante instrumento específico, que importe em alteração de qualquer condição
contratual, desde que sejam assinados por representantes legais das partes, observando os limites e as formalidades legais.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1 O valor total mensal ficará determinado pela demanda atendida e apresentada em fatura com as autorizações e a lista com os nomes dos
atendidos, sendo que o valor a ser praticado na prestação dos serviços devem acompanhar os preços da tabela referência do edital de credenciamento n. 4/2018 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí – CISAMVI (vide anexo VII do edital credenciamento).
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
4.1 Havendo reajuste de preços pela Tabela de Referência do Consórcio CISAMVI o custeio será repassado na competência de referência.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E FORMA DE ENTREGA
5.1 O pagamento dos serviços será mensal, efetuado até o décimo dia do mês subsequente aos serviços prestados.
5.2 O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de nota fiscal e relação dos pacientes atendidos e/ou procedimentos realizados até o dia 30 do mês anterior, devidamente assinada pelo responsável da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS
6.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
DOTAÇÕES
Exercício da
despesa
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Referência

Órgão

Unidade

Ação

Plano

Subelemento

Vínculo

188
188
188
177
177
177
187
187
187

05
05
05
05
05
05
05
05
05

001
001
001
001
001
001
001
001
001

2035
2035
2035
2024
2024
2024
2035
2035
2035

333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000

333903905000000
333903603000000
333903950000000
333903905000000
333903603000000
333903950000000
333903905000000
333903603000000
333903950000000

01380700
01380700
01380700
01020000
01020000
01020000
01020000
01020000
01020000

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO
7.1 O presente contrato terá vigência até 1/12/2021, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses de vigência máximo do credenciamento, caso haja interesse da Administração, com a anuência da credenciada, nos termos
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do art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
Constituem motivos para rescisão do contrato:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c) A lentidão no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da prestação serviços no prazo estipulado;
d) O atraso injustificado no início da prestação dos serviços;
e) A paralisação do serviço, sem justa causa ou prévia comunicação a CONTRATANTE;
f) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante da CONTRATANTE designado para
acompanhamento e fiscalização deste contrato;
g) a decretação de falência;
h) a dissolução da CONTRATADA;
i) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste contrato.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 O CONTRATADO incorrerá em multa, quando houver o descumprimento do objeto contratado, no valor equivalente a R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada infração, sem prejuízo de outras penalidades legais aplicáveis
9.2 Pela inobservância de qualquer cláusula, condição ou obrigação constante deste ajuste, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, o CONTRATADO ficará sujeito às seguintes sanções, a serem aplicadas pela CONTRANTE, individual ou cumulativamente,
a seu critério:
a) advertência;
b) multa da forma e equivalência da Cláusula 9.1;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública;
e) rescisão do contrato nas hipóteses permitidas legalmente;
f) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração Pública Municipal.
9.3 O CONTRATADO Incorrerá nas mesmas penas previstas nas alíneas “c” e “d” da cláusula 9.2, se:
a) sofrer condenação definitiva por praticar meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) praticar atos ilícitos, entre eles, a litigância de má-fé;
c) demonstrar inidoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude de atos ilícitos praticados.
9.4 Na hipótese da caracterização da litigância de má-fé, a CONTRATANTE, independentemente, da ação judicial competente, aplicará,
imediatamente, após a constatação do fato, penalidade de suspensão ao CONTRATADO, do direito de participar das licitações promovidas
pela CONTRATANTE, pelo prazo de 2 (dois) anos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES
10.1 O Credenciado não poderá cobrar do paciente, ou seu responsável, qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços prestados.
10.2 Obriga-se a colocar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde de Ascurra, todas as prescrições e procedimentos constantes na
tabela e protocolo do SUS.
10.3 Obriga-se a atender todos os encaminhamentos para os serviços de diagnóstico feitos pela rede Municipal de Saúde.
10.4 Atender os pacientes do SUS com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, mantendo-se a qualidade na prestação de
serviços.
10.5 Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de Serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida
ou obrigação Legal.
10.6 Garantir ao paciente a confidencialidade dos dados e informações sobre sua assistência.
10.7 Colher na 2ª via do relatório de atendimento, a assinatura do paciente ou de seu representante legal, devendo este documento ser
arquivado no Prontuário da Secretaria Municipal da Saúde de Ascurra.
10.8 Responsabilizarem-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a
incidir sobre seu pessoal necessário à execução do serviço.
10.9 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao paciente deste.
10.10 São ainda obrigações dos prestadores de serviços à Secretaria Municipal da Saúde de Ascurra:
10.10.1 Informar à Secretaria Municipal de Saúde de Ascurra eventual alteração de sua razão social, de seu controle acionário ou de mudança de sua diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada da certidão da Junta comercial ou do cartório de registro civil das
pessoas jurídicas.
10.10.2 Executar, conforme a melhor técnica, os procedimentos de consultas e/ou de procedimentos, obedecendo rigorosamente às respectivas normas técnicas.
10.10.3 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos as obrigações assumidas por força deste edital.
10.10.4 Permitir o acesso dos supervisores e auditores da coordenação de controle e avaliação da Secretaria Municipal de Saúde para supervisionar e acompanhar a execução da prestação dos serviços especializados do contrato.
10.10.5 Manter, durante todo o contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
11.1 A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la
sempre que for necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS
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12.1 Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base o que dispõem a Lei n º 8.666/93 e demais legislação vigente aplicável à espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES
13.1 Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, sempre através de Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Ascurra, como competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, é lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que depois de lido e achado
conforme, é assinado pelas partes Contratantes que a tudo assistiram.
Ascurra, 16 de junho de 2021.
MUNICÍPIO DE ASCURRA
LEANDRO CHIARELLI
CONTRATANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA
ETINEIA BERKEMBROCK CERUTI
CONTRATANTE
TÃO MEDICAL CLIN SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI
CARLA SIMONE DE FREITAS FERREIRA
CONTRATADA

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 7/2020 FMS

Publicação Nº 3123164

CONTRATO ADMINISTRATIVO DO CREDENCIAMENTO N. 7/2020
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA, E DE OUTRO, CLÍNICA DE
PSIQUIATRIA AGAPE LTDA NOS TERMOS DA LEI N.º 8666 DE 21/06/1993, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE EXECUCAO
DIRETA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 11.241.709/0001-03, com
sede na Rua de Lurdes, n. 47, Bairro Nossa Senhora de Lurdes, Ascurra (SC), neste ato representado pelo Senhor LEANDRO CHIARELLI,
Secretário de Administração e Planejamento, brasileiro, inscrito no CPF sob n° 400.207.549-49 e Cédula de Identidade n° 796.565 SSP/
SC, residente e domiciliado a Avenida Brasília, nº919, 85, Bairro Centro, Ascurra (SC), e pela Senhora ETINÉIA BERKEMBROCK CERUTI,
Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social, brasileira, inscrito no CPF sob n° 049.066.219-61 e Cédula de Identidade n° 4.129.827SSP/SC, residente e domiciliado à Rua José Novaes, n° 43, Bairro Centro, cidade de Apiúna (SC), no final assinado, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado CLÍNICA DE PSIQUIATRIA AGAPE LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob n°. 33.865.219/0001-02, com sede na Rua Gustavo Rauh, n.º 70, Rega, Pomerode-SC, neste ato representada por seu representante
legal, o senhor ÁLVARO PRIETTO JUNIOR, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, pactuam o presente contrato, firmado nos
termo do edital de credenciamento n.º 7/2020 FMS.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Tem-se por objeto deste contrato a prestação de serviços de assistência a saúde, que consiste em serviço de consultas médicas nas
seguintes especialidades: consulta médica em psiquiatria, e procedimentos com finalidade diagnóstica ou cirúrgica, ambulatorial, de média
ou alta complexidade.
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1 O presente contrato é firmado através do Edital de Credenciamento n.º 7/2020 FMS.
2.2 O presente contrato poderá ser objeto de aditamento, mediante instrumento específico, que importe em alteração de qualquer condição
contratual, desde que sejam assinados por representantes legais das partes, observando os limites e as formalidades legais.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1 O valor total mensal ficará determinado pela demanda atendida e apresentada em fatura com as autorizações e a lista com os nomes dos
atendidos, sendo que o valor a ser praticado na prestação dos serviços devem acompanhar os preços da tabela referência do edital de credenciamento n. 4/2018 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí – CISAMVI (vide anexo VII do edital credenciamento).
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
4.1 Havendo reajuste de preços pela Tabela de Referência do Consórcio CISAMVI o custeio será repassado na competência de referência.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E FORMA DE ENTREGA
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5.1 O pagamento dos serviços será mensal, efetuado até o décimo dia do mês subsequente aos serviços prestados.
5.2 O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de nota fiscal e relação dos pacientes atendidos e/ou procedimentos realizados até o dia 30 do mês anterior, devidamente assinada pelo responsável da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS
6.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
DOTAÇÕES
Exercício da
despesa
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Referência

Órgão

Unidade

Ação

Plano

Subelemento

Vínculo

188
188
188
177
177
177
187
187
187

05
05
05
05
05
05
05
05
05

001
001
001
001
001
001
001
001
001

2035
2035
2035
2024
2024
2024
2035
2035
2035

333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000
333900000000000

333903905000000
333903603000000
333903950000000
333903905000000
333903603000000
333903950000000
333903905000000
333903603000000
333903950000000

01380700
01380700
01380700
01020000
01020000
01020000
01020000
01020000
01020000

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO
7.1 O presente contrato terá vigência até 1/12/2021, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses de vigência máximo do credenciamento, caso haja interesse da Administração, com a anuência da credenciada, nos termos
do art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
Constituem motivos para rescisão do contrato:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c) A lentidão no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da prestação serviços no prazo estipulado;
d) O atraso injustificado no início da prestação dos serviços;
e) A paralisação do serviço, sem justa causa ou prévia comunicação a CONTRATANTE;
f) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante da CONTRATANTE designado para
acompanhamento e fiscalização deste contrato;
g) a decretação de falência;
h) a dissolução da CONTRATADA;
i) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste contrato.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 O CONTRATADO incorrerá em multa, quando houver o descumprimento do objeto contratado, no valor equivalente a R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada infração, sem prejuízo de outras penalidades legais aplicáveis
9.2 Pela inobservância de qualquer cláusula, condição ou obrigação constante deste ajuste, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, o CONTRATADO ficará sujeito às seguintes sanções, a serem aplicadas pela CONTRANTE, individual ou cumulativamente,
a seu critério:
a) advertência;
b) multa da forma e equivalência da Cláusula 9.1;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública;
e) rescisão do contrato nas hipóteses permitidas legalmente;
f) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração Pública Municipal.
9.3 O CONTRATADO Incorrerá nas mesmas penas previstas nas alíneas “c” e “d” da cláusula 9.2, se:
a) sofrer condenação definitiva por praticar meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) praticar atos ilícitos, entre eles, a litigância de má-fé;
c) demonstrar inidoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude de atos ilícitos praticados.
9.4 Na hipótese da caracterização da litigância de má-fé, a CONTRATANTE, independentemente, da ação judicial competente, aplicará,
imediatamente, após a constatação do fato, penalidade de suspensão ao CONTRATADO, do direito de participar das licitações promovidas
pela CONTRATANTE, pelo prazo de 2 (dois) anos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES
10.1 O Credenciado não poderá cobrar do paciente, ou seu responsável, qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços prestados.
10.2 Obriga-se a colocar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde de Ascurra, todas as prescrições e procedimentos constantes na
tabela e protocolo do SUS.
10.3 Obriga-se a atender todos os encaminhamentos para os serviços de diagnóstico feitos pela rede Municipal de Saúde.
10.4 Atender os pacientes do SUS com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, mantendo-se a qualidade na prestação de
serviços.
10.5 Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de Serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida
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ou obrigação Legal.
10.6 Garantir ao paciente a confidencialidade dos dados e informações sobre sua assistência.
10.7 Colher na 2ª via do relatório de atendimento, a assinatura do paciente ou de seu representante legal, devendo este documento ser
arquivado no Prontuário da Secretaria Municipal da Saúde de Ascurra.
10.8 Responsabilizarem-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a
incidir sobre seu pessoal necessário à execução do serviço.
10.9 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao paciente deste.
10.10 São ainda obrigações dos prestadores de serviços à Secretaria Municipal da Saúde de Ascurra:
10.10.1 Informar à Secretaria Municipal de Saúde de Ascurra eventual alteração de sua razão social, de seu controle acionário ou de mudança de sua diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada da certidão da Junta comercial ou do cartório de registro civil das
pessoas jurídicas.
10.10.2 Executar, conforme a melhor técnica, os procedimentos de consultas e/ou de procedimentos, obedecendo rigorosamente às respectivas normas técnicas.
10.10.3 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos as obrigações assumidas por força deste edital.
10.10.4 Permitir o acesso dos supervisores e auditores da coordenação de controle e avaliação da Secretaria Municipal de Saúde para supervisionar e acompanhar a execução da prestação dos serviços especializados do contrato.
10.10.5 Manter, durante todo o contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
11.1 A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la
sempre que for necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS
12.1 Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base o que dispõem a Lei n º 8.666/93 e demais legislação vigente aplicável à espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES
13.1 Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, sempre através de Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Ascurra, como competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, é lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que depois de lido e achado
conforme, é assinado pelas partes Contratantes que a tudo assistiram.
Ascurra, 16 de junho de 2021.
MUNICÍPIO DE ASCURRA
LEANDRO CHIARELLI
CONTRATANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA
ETINEIA BERKEMBROCK CERUTI
CONTRATANTE
CLÍNICA DE PSIQUIATRIA AGAPE LTDA
ALVARO PRIETTO JUNIOR
CONTRATADA

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 45/2021

Publicação Nº 3124441

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D41E71336AB84B510208176318BFB679A69B18A2

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2021
MUNICÍPIO DE ASCURRA

O Secretário de Administração e Planejamento do Município de Ascurra comunica aos interessados que acontecerá no dia 15/7/2021 às
09h00min horas, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, pelo sistema de registro de preços, para
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GRAMA SÃO CARLOS PARA SER UTILIZADA EM PRAÇAS, TREVOS, CENTRO DE EVENTOS, CAMPOS, DENTRE
OUTRAS FINALIDADES, conforme informações previstas no edital e termo de referência.
Ascurra, 29 de junho de 2021.
LEANDRO CHIARELLI
Secretário de Administração e Planejamento
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Atalanta
Prefeitura
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18 DE 28 DE ABRIL DE 2021

Publicação Nº 3124231

PUBLICAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18 DE 28 DE ABRIL DE 2021.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATALANTA (CNPJ Nº 11.211.260/0001-22).
CONTRATADA: WALTRICK & VENTORINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (CNPJ sob o nº 27.300.815.0001-42).
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 18 DE 28 DE ABRIL DE 2021, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS DE CARÁTER EMERGENCIAL PELA CONTRATADA ATRAVÉS DE PROFISSIONAL DA ÁREA DE MEDICINA – CLÍNICA MÉDICA
GERAL, PARA ATENDER OS MUNÍCIPES ATALANTENSES, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATALANTA, EM INSTALAÇÕES
DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ATALANTA), DENTRO DAS INDIVIDUALIDADES DE CADA PACIENTE.
VIGÊNCIA: FICA PRORROGADA POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 29 DE JUNHO DE 2021 À 28 DE AGOSTO DE 2021.
DATA DE ASSINATURA: 28 DE JUNHO DE 2021.
ATALANTA, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUAREZ MIGUEL RODERMEL
PREFEITO MUNICIPAL
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9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2018 I

Publicação Nº 3124243

PUBLICAÇÃO
EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2018 I
OBJETO: INCLUSÃO NO SEGURO DOS VEÍCULOS ABAIXO DESCRITOS:
VEÍCULO 01

VEÍCULO 02

MARCA: RENAULT

MARCA: RENAULT

MODELO: MASTER INOVA BUS

MODELO: MASTER INOVA BUS

PLACA: RAI5B43

PLACA: RDX6E74

CHASSI: 93YMAFEXCLJ289444

CHASSI: 93YMAFEXCLJ290075

ANO/MODELO: 2019/2020

ANO/MODELO: 2019/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ATALANTA (CNPJ Nº 83.102.616/0001-09).
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S.A. (CNPJ Nº 90.180.605/0001-02).
VALOR: A CONTRATANTE PAGARÁ A CONTRATADA, EM PARCELA ÚNICA O VALOR
TOTAL DE 6.589,68 (SEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E
OITO CENTAVOS), SENDO R$ 2.219,48 (DOIS MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E
QUARENTA E OITO CENTAVOS) PELO VEÍCULO 01 E PELO VEÍCULO 02 O VALOR DE R$
4.370,20 (QUATRO MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS).
VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA DO SEGURO DO VEÍCULO OBJETO DESTE CONTRATO É A
PARTIR DAS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DO DIA 28 DE JUNHO DE 2021 ATÉ ÀS 24
(VINTE E QUATRO) HORAS DO DIA 15 DE JUNHO DE 2022.
ATALANTA, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUAREZ MIGUEL RODERMEL
PREFEITO MUNICIPAL
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Aurora
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022/2021

Publicação Nº 3123896

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO
A comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Aurora, nomeada pelo Decreto Nº. 001 de 02 de janeiro de 2021, no exercício de suas
atribuições, torna público para conhecimento dos interessados que foi assinado nesta data a Ata de Registro de Preços n° 022/2021 que
visa a AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETOR PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,
SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste município de Aurora - SC, vinculado ao Pregão Eletrônico Nº. 028/2021,
Processo licitatório n° 028/2021. A empresa contratada: COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA CNPJ: 03.725.261/0001-67 itens: 1 e 8 com
o valor total de R$ 22.700,00.
Aurora, 28 de junho de 2021.
Alexsandro Kohl
Prefeito Municipal
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Balneário Arroio do Silva
Prefeitura
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

Publicação Nº 3124145
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 03EEAA5EC852D97A27C182346DF5F20A367A4154

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2021
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP’S MEI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A POSSÍVEL E FUTURA “Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais Elétricos por meio de empresas do ramo pertinente, para suprir a demanda no sistema de iluminação pública. Conforme especificações e
quantitativos descritos no Anexo I deste Edital”.
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 nº 8.666/1993 e suas
alterações, e Lei Complementar nº 123/2006, posteriores alterações e Decreto Municipal nº 90/2017.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 14h00min, do dia 13 de julho de 2021, na Sala de Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Santa Catarina, nº 1122, Centro, na Cidade de Balneário Arroio do Silva/SC.
EDITAL E ARQUIVOS: Pessoalmente, pelo telefone: (48) 3526-1445 ou E-mail: administracao@arroiodosilva.sc.gov.br – licitacao@arroiodosilva.sc.gov.br.
Balneário Arroio do Silva/SC, 28 de junho de 2021.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal
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Balneário Camboriú
Prefeitura
1º ADT CT 001/2021 - FMAS

Publicação Nº 3123968

PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO Nº 001/2021 – FMAS
CONTRATADA: COSTA IMPERIUM CONSTRUTORA LTDA
OBJETO: contratação de empresa para execução da reforma do CREAS.
I – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO: Ao prazo de execução do objeto contratual, acrescentará o prazo 01 (um) mês, alterando o contrato para
06 (seis) meses, alterando a cláusula 5.2 do contrato.
II – Ficam mantidas as demais disposições contratuais.
Balneário Camboriú, 18 de junho de 2021.
SAMARONI BENEDET

1º ADT CT 016/2020 - BC TRANSITO

Publicação Nº 3124918

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO Nº 016/2020 – BC TRÂNSITO
CONTRATADA: OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
OBJETO: locação de motocicletas.
I – DA ALTERAÇÃO SUPRESSAO DO PREÇO GLOBAL – Diante composição dos valores a suprimir, ficará suprimido ao item 4.1, do contrato,
a cifra de R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais) e, diante do valor supracitado, o presente contrato passa a importar o
valor global de R$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais).
II – Ficam mantidas as demais disposições contratuais.
Balneário Camboriú, 25 de junho de 2021.
SAMARONI BENEDET

1º ADT CT 018/2020 - BC TRANSITO

Publicação Nº 3124933

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO
TERMO Nº 018/2020 – BC TRÂNSTO
CONTRATADA: FRIGO RESTAURANTE E COMÉRCIO LTDA
OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Buffet Livre (almoço e jantar) e marmitas.
I – DA ALTERAÇÃO SUPRESSAO DO PREÇO GLOBAL – Diante composição dos valores a suprimir, ficará suprimido ao item 4.1, do contrato,
a cifra de R$ 80.985,12 (oitenta mil, novecentos e oitenta e cinco reais e doze centavos) e, diante do valor supracitado, o presente contrato
passa a importar o valor global de R$ 198.012,88 (cento e noventa e oito mil, doze reais e oitenta e oito centavos).
II – Ficam mantidas as demais disposições contratuais.
Balneário Camboriú, 25 de junho de 2021.
SAMARONI BENEDET

1º ADT CT 046/2021 - PMBC

Publicação Nº 3124888

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
TERMO Nº 046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 152/2020.
CONTRATADA: PACHTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios – leite integral destinado a Merenda Escolar, na forma do edital, termo de referência e demais
documentos que integram o Pregão Presencial nº 152/2020 – RP.
I – DA ALTERAÇÃO SUPRESSAO DO PREÇO GLOBAL – Ficará suprimido ao item 4.1, do contrato, a cifra de R$ 272.142,00 (duzentos e
setenta e dois mil e quatrocentos e doze reais) e, diante do valor supracitado, o presente contrato passa a importar o valor global de R$
304.428,00 (trezentos e quatro mil e quatrocentos e vinte e oito reais).
II – Ficam mantidas as demais disposições contratuais.
Balneário Camboriú, 25 de junho de 2021.
SAMARONI BENEDET
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Publicação Nº 3124202

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA AMBULATORIAL E/ OU
HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONTANTES NA TABELA SIA/SUS - TERMO N° 061/2019 –
SSSM/FMS
CONTRATADA: JUSSARA APARECIDA MENDES PAIM
OBJETO: prestação de serviços de assistência à saúde na área ambulatorial e/ou hospitalar para a realização de exames em atenção especializada.
I – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO: Ao prazo do objeto contratual, acrescentará o prazo 12 (doze) meses, ficando alterada a vigência do contrato
para 36 (trinta e seis) meses, alterando a cláusula nona do contrato originário.
II – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO GLOBAL – Diante da proposta apresentada e do acréscimo supracitado fica acrescido o valor de R$
64.184,40 (sessenta e quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), passando a importar o presente contrato, o valor
global de R$ 192.553,20 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), alterando a cláusula 7.3 do
contrato originário.
III – Ficam mantidas as demais disposições contratuais.
Balneário Camboriú, 28 de junho de 2021.
SAMARONI BENEDET

4º ADT CT 063/2017

Publicação Nº 3124109

QUARTO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICATERMO Nº 063/2017 – SSSM/FMS
CONTRATADA: GABRIEL GERALDO CAMPOS
OBJETO: locação de 1 (um) imóvel em alvenaria, com área total de 479,60 m², composto de 2 (dois) pavimentos. O imóvel encontra-se
inscrito no 1º Registro de Imóveis da cidade de Balneário Camboriú sob matrícula de n° 3.535 e está localizado na Rua 916, N° 535, Centro
- Balneário Camboriú/SC, destinado a atender as atividades da Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde e Saneamento Municipal.
I – DA ALTERAÇÃO DE PRAZO – Fica acrescido 12 (doze) meses, passando o prazo contratual para 60 (sessenta) meses, alterando a cláusula
segunda do contrato originário.
II – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO GLOBAL – Agregar-se-á ao valor global original do Contrato a cifra de em R$ 93.078,19 (noventa e três mil,
setenta e oito reais e dezenove centavos), ficando assim o valor global de R$ 454.260,63 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos
e sessenta reais e sessenta e três centavos), alterando o cláusula terceira do contrato originário.
III – Ficam mantidas as demais disposições contratuais.
Balneário Camboriú, 25 de junho de 2021.
SAMARONI BENEDET

5º ADT CT 003/2020 - BC TRAN

Publicação Nº 3124584

QUINTO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO Nº 003/2020 - FUMTRAN
CONTRATADA: VILSONEI ADRIANO LOTTI – ME
OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavação de motocicletas, veículos pequenos e médios, sem
motor.
I – DA ALTERAÇÃO SUPRESSAO DO PREÇO GLOBAL – Diante composição dos valores a suprimir, ficará suprimido ao item 4.1, do contrato,
a cifra de R$ 13.476,10 (treze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dez centavos) e, diante do valor supracitado, o presente contrato
passa a importar o valor global de R$ 108.476,40 (cento e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos).
II – Ficam mantidas as demais disposições contratuais.
Balneário Camboriú, 25 de junho de 2021.
SAMARONI BENEDET

8º ADT CT 235/2020 - PMBC

Publicação Nº 3124016

OITAVO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
TERMO Nº 235/2020 – PMBC
CONTRATADA: PRO ENGTEC AUTOMAÇÃO EIRELI
OBJETO: execução de obra de infraestrutura elétrica no Molhe da Barra Norte, no Município de Balneário Camboriú, com fornecimento de
materiais e mão de obra, na forma do projeto básico.
I – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO - Ao prazo de vigência dos serviços do objeto contratual, acrescentará o prazo 45 (quarenta e cinco) dias.
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Diante do acréscimo fica alterada a alterado a vigência contratual para 330 (trezentos e trinta)dias, alterando a cláusula 4.2 do contrato.
II - Ficam mantidas as demais disposições contratuais.
Balneário Camboriú, 25 de junho de 2021.
SAMARONI BENEDET

AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - FUMPRESI - COMPRASNET Nº 102/2021

Publicação Nº 3124894

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 – FUMPRESI – UASG: 988039
COMPRASNET Nº 102/2021
OBJETO: Aquisição de caminhonete 4x4 diesel, para o 13º Batalhão de Bombeiros Militar.
Motivo: Para revisão do Termo de Referência, conforme Protocolo nº 43.043/2021.
SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras
28 de junho de 2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2021

Publicação Nº 3124082

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2021
A Comissão de Tomada de Contas Especial, homologada pelo Decreto Municipal nº 8.667/2017, neste ato representada pelo seu Presidente, Maurino Adriano Vieira Junior, vem pelo presente, dar conhecimento do presente Edital de Notificação a Sra. NANASHARA FERREIRA
PIAZENTINI GONÇALVES, CPF nº 063.***.***-64, para prestar esclarecimentos acerca do Contrato nº 014/2018 FCBC, Projeto “Bolsa de
estudo para mestrado em propriedade intelectual”, o qual encontra-se irregular perante a Fundação Cultural diante da ausência da prestação
de contas referente a 1ª parcela do desembolso. Assim, a prestação de contas deverá ocorrer até o dia 02 de julho de 2021, encaminhada
aos cuidados desta Comissão, no 3º andar da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, na sala da Secretaria de Articulação Governamental, ou digitalmente através da plataforma 1Doc. O não cumprimento da Notificada até o dia aprazado, poderá resultar em medidas em
seu desfavor.
MAURINO ADRIANO VIEIRA JUNIOR
Presidente CTCE

INEXIGIBILIDADE 002/2021 - FUNDEMA

Publicação Nº 3124500

INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA – TERMO Nº 002/2021- FUNDEMA
Objetivo: A Secretaria de Meio Ambiente solicita a contratação por inexigibilidade licitatória por meio do Chamamento Público 001/2021
- FUNDEMA, para contratação de empresa especializada na implantação de software, destinado a dispor, para o Município de Balneário
Camboriú, de ferramenta de gestão da coleta seletiva de resíduos sólidos e na aplicação da política municipal de Educação Ambiental Lei
2.884 de 10/09/2008.
Contratado: H2SA Engenharia Ltda – CNPJ: 25.248.297/0001-30.
Valor global: R$ 100.100,00 (cem mil e cem reais).
Prazo: 16 (dezesseis) meses;
Pagamento: mensal de acordo com as etapas de execução estabelecidas no cronograma físico financeiro;
Embasamento legal: Art. 25, caput da Lei 8.666/93;
Documentos apensados: Requisições nº 67/2021, Ofícios n° 057/2021, Dotação Orçamentária nº 815; Cópia do Cumprimento de Sentença
nº 50011980-85.2019.4.04.7208/SC, Proposta da empresa, Certidões Negativas de Débitos; Declarações, Ata da Comissão instituída pelo
Decreto 10370/2021 do Credenciamento realizados para o Chamamento Público 001/2021 - FUNDEMA e demais documentos conforme
solicitados no Edital de Chamamento.
Balneário Camboriú, 28 de junho de 2021
SAMARONI BENEDET
SECRETARIO DE COMPRAS

PE N° 007/2021 - FUMPRESI - 115/2021 - COMPRASNET

Publicação Nº 3124093

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE COMPRAS
RUA DINAMARCA Nº 320 - FONE 3267-7095
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 SSSM
ASSINADO DIGITALMENTE
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COMPRASNET 115/2021
Objeto: Aquisição de combustível para o abastecimento dos Jet Ski e as embarcações do 13° BBM.
Data e local da sessão pública: Dia 13/07/2021. Horário: Às 09h00min, no Portal de Compras do Governo Federal – Código UASG: 988039.
Tipo de Licitação: Menor preço.
Valor estimado: R$ 48.880,00
Leitura e/ou retirada do edital: No endereço acima citado, portal COMPRASNET ou através do site www.bc.sc.gov.br.
Balneário Camboriú, 28/06/2021.
SAMARONI BENEDET
Secretaria de Compras

PORTARIA 27.869/2021

Publicação Nº 3124850

PORTARIA Nº 27.869/2021
FABRICIO JOSE SATIRO DE OLIVEIRA, prefeito de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas pelo artigo 72, inciso VII e IX, combinado com o artigo 90, inciso II, letra “a”, ambos da Lei Orgânica do Município, de acordo
com o artigo 66º inciso I da Lei Municipal 1.069/91.
RESOLVE:
1º – EXONERAR a Sra. JEANE JACOB DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI do cargo de provimento em comissão de Diretor do Departamento Administrativo, lotada na Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, tornando sem efeito as disposições em contrário.
2º – Este ato retroage seus efeitos ao dia 23 de junho de 2021.
Balneário Camboriú, 28 de junho de 2021.
FABRICIO JOSE SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA 27.870/2021

Publicação Nº 3124845

PORTARIA Nº 27.870/2021
FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA, prefeito de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas pelo artigo 72, inciso VII e IX, combinado com o artigo 90, inciso II, letra “a”, ambos da Lei Orgânica do Município, de acordo
com o artigo 37, da Lei Municipal 1.068/91,
RESOLVE:
1º – DESIGNAR o Sr. LUIZ HENRIQUE GEWEHR CARDOSO, ocupante do cargo de provimento em comissão de Diretor Administrativo Financeiro, lotado na Empresa Municipal de Água e Saneamento - EMASA, a responder cumulativamente pelo cargo de Diretor Geral, tornando
sem efeito as disposições em contrário.
2º – Este ato entra em vigor na data de 29 de junho de 2021 e cessará seus efeitos em 08 de julho de 2021.
Balneário Camboriú, 28 de junho de 2021
FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA ERRATA 27.777/2021

Publicação Nº 3123963

ERRATA A PORTARIA Nº 27.777/2021
No texto da Portaria 27.777/2021, a qual CONCEDEU PROMOÇÃO HORIZONTAL, a servidora MARLENE CORREA GAYA, onde se lê: PROMOÇÃO HORIZONTAL, leia-se: “PROMOÇÃO VERTICAL”
Balneário Camboriú, 24 de junho de 2021.
FABRICIO JOSE SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E APLICAÇÃO DE PENALIDADE PROTOCOLO Nº 19.837/2021

Publicação Nº 3123920

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E APLICAÇÃO DE PENALIDADE
PROTOCOLO Nº 19.837/2021
Pregão Eletrônico nº 152/2020 - PMBC. Empresa: BUSATTO & LANG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA. (CNPJ nº
37.671.954/0001-36). Objeto da licitação: Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis pelo período de 12 (doze)
meses.
JULGAMENTO DE RECURSO
Após analisar o processo administrativo autuado sob o número em epígrafe, bem como as razões recursais, o Prefeito do Município de Balneário Camboriú, no uso das atribuições que lhe são conferidas, CONHECE do recurso interposto para no mérito, NEGAR-LHE provimento,
mantendo incólume a decisão que aplicou à BUSATTO & LANG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA. a penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Município de Balneário Camboriú pelo período de 2 (dois) anos, com fundamento no subitem 17.1, inciso
III, do edital do Pregão Eletrônico nº 152/2020 - PMBC, em consonância para com o art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
O processo pode ser consultado por meio do portal de Protocolo Eletrônico disponível no sítio do Município, no endereço: https://bc.1doc.
com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=8, informando o Código externo: 714.974.535.417.
Balneário Camboriú, SC, 9 de junho de 2021.
FABRICIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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Balneário Gaivota
Prefeitura
EXTRATO DE CONT. Nº 071-2021_PREF
Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 071/2021/PREF

Publicação Nº 3124007
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3F3C7F94F98B8B9D5693C7D6F4F7C7CFF2228E2F

OBJETO: O objeto do presente instrumento contatual é contratação de serviços de jardinagem, manutenção e conservação do campo de
futebol, praças, canteiros de trevos e avenidas e manutenção dos jardins dos prédios públicos do Município de Balneário Gaivota/SC, obedecidas as condições, quantitativos, especificações técnicas constantes no projeto, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e
termo de referência anexo ao edital e valores constantes na proposta de preços.. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA.
CONTRATADA: OSIEL BARBOSA DOS SANTOS. VALOR: R$ 36.000,00 – Total. VIGÊNCIA: 01/07/2021 A 31/12/2021. FUNDAMENTO LEGAL:
Lei Federal nº 8.666/93. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 05.03 – 2.027 – 3.3.90.39.78.00.0080 (54) 10.03 – 2.037 – 3.3.90.39.78.00.0080
(153). Balneário Gaivota/SC, 28 de junho de 2021. Everaldo dos Santos – Prefeito Municipal.

LEI N° 1114/2021

Publicação Nº 3124233

LEI Nº 1114, DE 21 DE JUNHO DE 2021.
“DÁ NOME A AUDITÓRIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DARCY RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA.”
O Prefeito Municipal de Balneário Gaivota, Estado de Santa Catarina, faz saber, a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal
de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1.º O Auditório da Escola de Ensino Fundamental Professor Darcy Ribeiro no município de Balneário Gaivota, passa a se chamar “Servidora ENILDA SILVEIRA DE SOUZA”.
Art. 2.º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Balneário Gaivota, 21 de junho de 2021.
EVERALDO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e Registrada na Secretaria de Administração e Finanças na data supra.
CINTIA APARECIDA SILVEIRA BRIGIDO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LEI N° 1115/2021

Publicação Nº 3124334

LEI Nº 1115, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
“ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1.050 DE 30 DE JULHO DE 2020”.
O Prefeito Municipal de Balneário Gaivota, Estado de Santa Catarina, faço saber, a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.º A rua de acesso a Comunidade Sítio dos Imigrantes, no município Balneário Gaivota passa a se chamar “RUA OLINDINA DA ROSA
GONÇALVES”.
Art. 2.º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Balneário Gaivota, 25 de junho de 2021.
EVERALDO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e Registrada na Secretaria de Administração e Finanças na data supra.
CINTIA APARECIDA SILVEIRA BRIGIDO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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Balneário Piçarras
Prefeitura
AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL 12/2021 - FMS

Publicação Nº 3123712

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0420FBE3953DCA69F16F4B7DEFD7378E3FF5BAE9

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 – FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 – FMS
Fundamento: Lei Federal nº 10.520, Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo MENOR PREÇO
POR ITEM objetivando a futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em radiologia para atendimento
da demanda do Pronto Atendimento 24h do município de Balneário Piçarras, conforme condições e especificações constantes do Termo de
Referência – Anexo I. Valor total estimado R$ 525.330,00 (Quinhentos e vinte e cinco mil e trezentos e trinta reais). Recebimento dos Envelopes até: 12/07/2021 às 09h. Data da Sessão Pública: 12/07/2021 às 09h, na Secretaria de Administração, situada na Avenida Emanoel
Pinto, nº 1655, Centro, Balneário Piçarras/SC. O edital na íntegra encontra-se no endereço acima citado ou no site balneariopicarras.atende.
net. Registrado no TCE com a chave: 0420FBE3953DCA69F16F4B7DEFD7378E3FF5BAE9. Balneário Piçarras (SC), 28 de junho de 2021.
Gladys Brodersen – Secretaria Municipal de Saúde de Balneário Piçarras.

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL 13/2021 - FMS

Publicação Nº 3124588

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8828EA952F84366249E96CE5501F2E93A0AB6927

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2021 – FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 – FMS
0.1. Fundamento: Lei Federal nº 10.520, Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo MENOR PREÇO
POR ITEM objetivando a futura aquisição de fraldas geriátricas, leites e fórmulas especiais para atender a demanda da Secretaria Municipal
de Saúde de Balneário Piçarras, conforme condições e especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I. Valor total estimado R$
325.735,50 (Trezentos e vinte cinco mil setecentos e trinta e cinco reais cinquenta centavos). Recebimento dos Envelopes até: 14/07/2021
às 09h. Data da Sessão Pública: 14/07/2021 às 09h, na Secretaria de Administração, situada na Avenida Emanoel Pinto, nº 1655, Centro,
Balneário Piçarras/SC. O edital na íntegra encontra-se no endereço acima citado ou no site balneariopicarras.atende.net. Registrado no TCE
com a chave: 8828EA952F84366249E96CE5501F2E93A0AB6927. Balneário Piçarras (SC), 28 de junho de 2021. Gladys Brodersen – Secretaria Municipal de Saúde de Balneário Piçarras.

AVISO DE DISPENSA E HOMOLOGAÇÃO - DL 005/2021 - FMS

Publicação Nº 3123829

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A7F4C19CCA3D4F47EDB21BF16DA9E3D90C8079AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 – FMS
DISPENSA Nº 005/2021 – FMS - HOMOLOGADA EM 28/06/2021
Fundamento: art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c Medida Provisória 1.047/2021. O Município de Balneário Piçarras/SC, pessoa
jurídica de direito público interno, por meio do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob nº 04.402.872/0001-37, pessoa jurídica de
direito público interno, representado por sua Gestora a Sra. Gladys Brodersen, lavram o presente processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO para
contratação, de forma emergencial, de prestação de serviço de plantão clínico, para atender as necessidades dos pacientes referenciados
na Secretaria Municipal de Saúde do município de Balneário Piçarras. GHM GESTÃO HOSPITALAR E SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA – CNPJ/MF
nº 24.505.433/0001-67 - R$ 475.200,00.
Balneário Piçarras, 28 de junho 2021.
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal de Balneário Piçarras (SC).

CONTRATO 006/2021 FMS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATOS Nº 006/2021 FMS DE 07/06/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 011/2021 FMS
INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO 002/2021 FMS
HOMOLOGADO 14/05/2021
ASSINADO DIGITALMENTE

Publicação Nº 3123573
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BDF3D01DA778570ECF751F7BFAB21DC76A21E029
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O presente instrumento tem por objeto o credenciamento de profissionais médicos, pessoas físicas ou jurídicas, para fornecimento de serviços de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Município de Balneário Piçarras – SC, na oferta de consultas de especialidades e exames, para atendimento nas dependências do SAE – Serviço de Atendimento Especializado e emissão de laudos de Radiografias e
Mamografias, conforme exigências previstas no edital deste processo e seus anexos. A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses.
MOVER DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA – inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.530.867/0001-69 - R$ 420.505,00
Balneário Piçarras (SC), 07 de junho de 2021.
GLADYS BRODERSEN – Secretária Municipal de Saúde

CONTRATO 007/2021 FMS

Publicação Nº 3123579
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A21E48A82645527E839ABDD2096945E6D330EC48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATOS Nº 007/2021 FMS DE 07/06/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 011/2021 FMS
INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO 002/2021 FMS
HOMOLOGADO 14/05/2021
O presente instrumento tem por objeto o credenciamento de profissionais médicos, pessoas físicas ou jurídicas, para fornecimento de serviços de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Município de Balneário Piçarras – SC, na oferta de consultas de especialidades e exames, para atendimento nas dependências do SAE – Serviço de Atendimento Especializado e emissão de laudos de Radiografias e
Mamografias, conforme exigências previstas no edital deste processo e seus anexos. A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses.
JDN CLINICA MÉDICA LTDA - inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.262.241/0001-62 – R$ 714.000,00
Balneário Piçarras (SC), 07 de junho de 2021.
GLADYS BRODERSEN – Secretária Municipal de Saúde

CONTRATO 008/2021 FMS

Publicação Nº 3123583
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2B597D2578554F0C03BEFB4498CEA9C364AC1727

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATOS Nº 008/2021 FMS DE 07/06/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 011/2021 FMS
INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO 002/2021 FMS
HOMOLOGADO 14/05/2021
O presente instrumento tem por objeto o credenciamento de profissionais médicos, pessoas físicas ou jurídicas, para fornecimento de serviços de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Município de Balneário Piçarras – SC, na oferta de consultas de especialidades e exames, para atendimento nas dependências do SAE – Serviço de Atendimento Especializado e emissão de laudos de Radiografias e
Mamografias, conforme exigências previstas no edital deste processo e seus anexos. A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses.
M. B. EXAMES EIRELI – Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.248.971/0001-74 - R$ 290.500,00
Balneário Piçarras (SC), 07 de junho de 2021.
GLADYS BRODERSEN – Secretária Municipal de Saúde

CONTRATO 009/2021 FMS

Publicação Nº 3123590
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D4E944E42BD7CAAC3522F1DD9A5D386377783E91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATOS Nº 009/2021 FMS DE 07/06/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 011/2021 FMS
INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO 002/2021 FMS
HOMOLOGADO 14/05/2021
O presente instrumento tem por objeto o credenciamento de profissionais médicos, pessoas físicas ou jurídicas, para fornecimento de serviços de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Município de Balneário Piçarras – SC, na oferta de consultas de especialidades e exames, para atendimento nas dependências do SAE – Serviço de Atendimento Especializado e emissão de laudos de Radiografias e
Mamografias, conforme exigências previstas no edital deste processo e seus anexos. A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses.
PROMAIS CONSULTAS E EXAMES LTDA - inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.473.146/0001-15 - R$ 1.395.300,00
Balneário Piçarras (SC), 07 de junho de 2021.
GLADYS BRODERSEN – Secretária Municipal de Saúde
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Publicação Nº 3123593
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 986197D7B186C111CBDAFE50A7BCA7C0B740F96D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATOS Nº 010/2021 FMS DE 07/06/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 011/2021 FMS
INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO 002/2021 FMS
HOMOLOGADO 14/05/2021
O presente instrumento tem por objeto o credenciamento de profissionais médicos, pessoas físicas ou jurídicas, para fornecimento de serviços de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Município de Balneário Piçarras – SC, na oferta de consultas de especialidades e exames, para atendimento nas dependências do SAE – Serviço de Atendimento Especializado e emissão de laudos de Radiografias e
Mamografias, conforme exigências previstas no edital deste processo e seus anexos. A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses.
RDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.380.590/0001-60 - R$ 420.505,00
Balneário Piçarras (SC), 07 de junho de 2021.
GLADYS BRODERSEN – Secretária Municipal de Saúde

CONTRATO 011/2021 FMS

Publicação Nº 3123598
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C5E88A9DDBB0C12F8840002495323486F91E2E09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATOS Nº 011/2021 FMS DE 07/06/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 011/2021 FMS
INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO 002/2021 FMS
HOMOLOGADO 14/05/2021
O presente instrumento tem por objeto o credenciamento de profissionais médicos, pessoas físicas ou jurídicas, para fornecimento de serviços de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Município de Balneário Piçarras – SC, na oferta de consultas de especialidades e exames, para atendimento nas dependências do SAE – Serviço de Atendimento Especializado e emissão de laudos de Radiografias e
Mamografias, conforme exigências previstas no edital deste processo e seus anexos. A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses.
R.G DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA – ME - inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.000.107/0001-72 – R$ 420.505,00
Balneário Piçarras (SC), 07 de junho de 2021.
GLADYS BRODERSEN – Secretária Municipal de Saúde

CONTRATO 012/2021 FMS

Publicação Nº 3123604
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5CFED93F287D58C5BE28B8FEACA6BA575C0DAEB1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATOS Nº 012 /2021 FMS DE 07/06/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 011/2021 FMS
INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO 002/2021 FMS
HOMOLOGADO 14/05/2021
O presente instrumento tem por objeto o credenciamento de profissionais médicos, pessoas físicas ou jurídicas, para fornecimento de serviços de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Município de Balneário Piçarras – SC, na oferta de consultas de especialidades e exames, para atendimento nas dependências do SAE – Serviço de Atendimento Especializado e emissão de laudos de Radiografias e
Mamografias, conforme exigências previstas no edital deste processo e seus anexos. A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses.
VINICIUS PICKLER AMARAL - inscrito no CPF/MF sob o n° 040.802.239-60 – R$100.800,00
Balneário Piçarras (SC), 07 de junho de 2021.
GLADYS BRODERSEN – Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA 513/2021

Publicação Nº 3124689

PORTARIA N.º 513/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, REVOGA, o ato instituído pela Portaria 039/2021 de 04 de janeiro de
2021, a conseguinte EXONERAÇÃO, do cargo em comissão de CHEFE DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com as atribuições pertinentes a Secretaria Municipal de Fazenda, a Sra. TÂNIA MARA ALVES,, portadora do RG sob o
nº 2.867.796-0 SESP/SC, CPF nº 828.629.589-72, com a imediata exoneração e com as prerrogativas e competências que lhe concede a
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 98

Legislação deste Município.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 16 de junho de 2021.
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 517/2021

Publicação Nº 3124693

PORTARIA N.º 517/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, NOMEIA para o cargo comissionado de CHEFE DE FISCALIZAÇÃO
DE TRIBUTOS, junto a Secretaria Municipal de Fazenda, a Sra. JAQIELINE FRANCIANE MONENARI MARTINS, portadora do RG sob o nº
5.031.535 SESP/SC, CPF sob o nº 062.023.559-48, com a imediata posse e com as prerrogativas e competências que lhe concede a legislação deste município.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 17 de junho de 2021.
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 522/2021

Publicação Nº 3124699

PORTARIA N.º 522/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, NOMEIA para o cargo comissionado de CHEFE DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO, junto a Secretaria Municipal de Fazenda, a Sra. TÂNIA MARA ALVES, portadora do RG sob o nº 2.867.796-0 SESP/SC, CPF sob o nº
828.629.589-72, com a imediata posse e com as prerrogativas e competências que lhe concede a legislação deste município, retroagindo
seu efeitos a partir do dia 17 de junho de 2021.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 24 de junho de 2021.
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração
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Publicação Nº 3124814

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B52E2B3565F8CBB38924BEED715F040504A5C53B

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO ADITIVO 004/2021 FMS DE 28/06/2021
CONTRATO Nº 020/2020 FMS DE 02/10/2020
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2020 FMS
MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 FMS
HOMOLOGADO EM 02/10/2020
O presente contrato é decorrente do Processo Licitatório nº 058/2020, Dispensa de Licitação nº 022/2020, cujo objeto refere-se à contratação de prestação de serviço de acolhimento institucional de paciente referenciado na Secretaria Municipal de Saúde do município de
Balneário Piçarras no cumprimento de Decisão Judicial em razão da Ação Civil Pública nº 5004520-27.2020.8.24.0048/SC, documento anexo
a este processo.
Conforme solicitação e justificativa da Secretaria Municipal de Saúde através do Oficio 328/2020 – SMS, deferido pelo Parecer nº 198/2021
da Procuradoria Jurídica do Município de Balneário Piçarras, fica prorrogado por mais 3 (três) meses o referido contrato a partir do seu
vencimento, tendo sua vigência atualizada até o dia 28/09/2021. As despesas correrão por conta da dotação 334/2021 pertencentes ao
orçamento da secretaria Municipal de Saúde. Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato.
CONVIVER RESIDENCIA INCLUSIVA LTDA - CNPJ. 17.919.525/0001-28
Balneário Piçarras (SC), 28 de junho de 2021.
Gladys Brodersen – Secretária Municipal de Saúde
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Balneário Rincão
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 053/PMBR/2021

Publicação Nº 3124377

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AFD55B0A0A1F29AE809645D347BD3EF1AC6ECCE4

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Tomada de Preços Nº. 053/PMBR/2021
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL.
Data e horário da sessão de abertura: 14/07/2021 às 14h00min.
Local: Prefeitura Municipal de Balneario Rincão/SC, situado na Avenida Leoberto Leal, 1071, Centro, do Município de Balneario Rincão - SC.
Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para execução das “Obras de Construção da Ciclofaixa na margem direita da Rua
Antônio Pedro Cândido no Município de Balneário Rincão/SC”, de acordo com a Transferência de recursos financeiros do Governo do Estado
através dos repasses das Emendas Parlamentares Impositivas Especiais - Emenda Constitucional nº 78 de 1º. de julho de 2020, conforme
Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma.
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.
Obs: Conforme Decreto Nº. 038/2020 de 12/04/2020.
Art. 3º.
§2º Nesse período, serão permitidos o protocolo de impugnação e recursos através do seguinte e-mail: licitação@baneariorincao.sc.gov.br,
com todos os documentos definidos no edital e na legislação vigente.
§3º Será obrigatório o uso de máscaras durante a sessão de licitação, sob pena de não participação e desclassificação do certame caso a
presença seja indispensável.
Balneário Rincão – SC, 25 de Junho de 2021.
ADROALDO FARACO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
(Assinado no Original)
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Bandeirante
Prefeitura
CONTRATO 49/2021 PREFEITURA

Publicação Nº 3123815

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE-SC
EXTRATO DO CONTRATO N° 49/2021
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL 68/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC.
CONTRATADA: WALNEY BIASI.
DO OBJETO: LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, MEDINDO 121 M² (CENTO E VINTE E UM METROS QUADRADOS),
SITUADO NA AV. SANTO ANTÔNIO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA A REALOCAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.
DA VIGÊNCIA: 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022.
DO VALOR: R$ 20.207,76 (Vinte mil, duzentos e sete reais e setenta e seis centavos).
Bandeirante, SC, 29 de junho de 2021.
CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal

CONTRATO 50/2021 PREFEITURA

Publicação Nº 3125111

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE-SC
EXTRATO DO CONTRATO N° 50/2021
CONTRATO Nº 50/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC.
CONTRATADA: ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME..
DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DENOMINADOPORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO EM MEIODIGITAL, POR INTERMÉDIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, ESPECIFICAMENTE NA MODALIDADE PREGÃO, EM TODAS AS SUAS
FORMAS.
DA VIGÊNCIA: 03 de julho de 2021 a 02 de julho de 2022.
DO VALOR: sem valor.
Bandeirante, SC, 29 de junho de 2021.
CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO PMB Nº 50/2021
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BANDEIRANTE

Publicação Nº 3124696
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EAE71AE412E0E268C6A7DD87D860367AEEFE28E7

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 50/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2021
O Município de Bandeirante, Estado de Santa Catarina torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial com Registro de Preços às 08h00m do dia 13 de JULHO de 2021, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida
Santo Antônio, nº 1069, Centro, Bandeirante, SC, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA CAÇAMBA BASCULANTE II, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ (QUATORZE METROS CÚBICOS) A SER INSTALADA
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NO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, ANO 2009, PLACAS MHQ-5925, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E
URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE – SC.
Os interessados poderão obter informações com relação ao Edital e seus Anexos no Setor de Licitações, pelo telefone (49) 3626.0012, de
segunda a sexta-feira, no horário de expediente.
O Edital e seus Anexos estarão disponíveis no site do município, <https://www.bandeirante.sc.gov.br/ >.
Bandeirante, SC, 29 de junho de 2021.
CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
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Barra Velha
Prefeitura
024/2021 PMBV

Publicação Nº 3124018
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 72C74E372560351B40ED7AA2CC970D56E647BE81

PREFEITURA DE BARRA VELHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo 063/2021
Dispensa de Licitação 005/2021
HOMOLOGAÇÃO
Extrato ao Contrato n° 024/2021
72C74E372560351B40ED7AA2CC970D56E647BE81
Contratada: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Objeto: Contrato de Prestação de serviços financeiros e outras avenças, para um período de 60 (sessenta) meses. Fundamento Legal Art.
24, inciso VIII da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Data da assinatura: 16/06/2021
Barra Velha, 16 de junho de 2021.
Edinei Luis Celestino
Pela Contratada
Douglas Elias da Costa Prefeito

AUTO DE INFRAÇÃO 08/2021 - MCD – ROBINSON AMANCIO

Publicação Nº 3124280

AUTO DE INFRAÇÃO 08/2021 - MCD – ROBINSON AMANCIO
Considerando o retorno da correspondência enviada ao endereço do contribuinte ROBINSON AMANCIO, CNPJ: 27. 209.440/0001-00, a
Secretaria Municipal de Finanças do Município de Barra Velha INTIMA o contribuinte acima identificado para que tome conhecimento da
lavratura da AUTO DE INFRAÇÃO 08/2021 - MCD. O prazo para interposição de reclamação administrativa é de 60 (sessenta) dias a contar
da presente publicação. Transcorrido o prazo, o débito será objeto de protesto extrajudicial.

AUTO DE INFRAÇÃO 09/2021 - MCD – SOLAN TUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

Publicação Nº 3124289

AUTO DE INFRAÇÃO 09/2021 - MCD – SOLAN TUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
Considerando o retorno da correspondência enviada ao endereço do contribuinte SOLAN TUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, CNPJ:
19.316.147/0001-13, a Secretaria Municipal de Finanças do Município de Barra Velha INTIMA o contribuinte acima identificado para que
tome conhecimento da lavratura da AUTO DE INFRAÇÃO 09/2021 - MCD. O prazo para interposição de reclamação administrativa é de 60
(sessenta) dias a contar da presente publicação. Transcorrido o prazo, o débito será objeto de protesto extrajudicial.

AUTO DE INFRAÇÃO 10/2021 - MCD – SAO PAULO INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

Publicação Nº 3124295

AUTO DE INFRAÇÃO 10/2021 - MCD – SAO PAULO INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
Considerando o retorno da correspondência enviada ao endereço do contribuinte SAO PAULO INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE
IMOVEIS LTDA, CNPJ: 82.694.993/0001-03, a Secretaria Municipal de Finanças do Município de Barra Velha INTIMA o contribuinte acima
identificado para que tome conhecimento da lavratura da AUTO DE INFRAÇÃO 10/2021 - MCD. O prazo para interposição de reclamação
administrativa é de 60 (sessenta) dias a contar da presente publicação. Transcorrido o prazo, o débito será objeto de protesto extrajudicial.

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 62/2021 - MCD – ARGEU MARTINS FILHO

Publicação Nº 3124258

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 62/2021 - MCD – ARGEU MARTINS FILHO
Considerando o retorno da correspondência enviada ao endereço do contribuinte ARGEU MARTINS FILHO, CPF: 021.430.369-14, a Secretaria Municipal de Finanças do Município de Barra Velha INTIMA o contribuinte acima identificado para que tome conhecimento da lavratura da
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 62/2021 – MCD. O prazo para interposição de reclamação administrativa é de 60 (sessenta) dias a contar
da presente publicação. Transcorrido o prazo, o débito será objeto de protesto extrajudicial.
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NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 64/2021 - MCD – SILVEIRA IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA

Publicação Nº 3124270

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 64/2021 - MCD – SILVEIRA IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA
Considerando o retorno da correspondência enviada ao endereço do contribuinte SILVEIRA IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ:
23.111.714/0001-72, a Secretaria Municipal de Finanças do Município de Barra Velha INTIMA o contribuinte acima identificado para que
tome conhecimento da lavratura da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 64/2021 – MCD. O prazo para interposição de reclamação administrativa é de 60 (sessenta) dias a contar da presente publicação. Transcorrido o prazo, o débito será objeto de protesto extrajudicial.

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 73/2021 - MCD – DAYVES AUGUSTO VEGINI

Publicação Nº 3124273

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 73/2021 - MCD – DAYVES AUGUSTO VEGINI
Considerando o retorno da correspondência enviada ao endereço do contribuinte DAYVES AUGUSTO VEGINI, CPF: 028.108.199-98, a
Secretaria Municipal de Finanças do Município de Barra Velha INTIMA o contribuinte acima identificado para que tome conhecimento da
lavratura da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 73/2021 – MCD. O prazo para interposição de reclamação administrativa é de 60 (sessenta)
dias a contar da presente publicação. Transcorrido o prazo, o débito será objeto de protesto extrajudicial.

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 93/2021 - MCD – CELSO DE BORBA

Publicação Nº 3124272

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 93/2021 - MCD – CELSO DE BORBA
Considerando o retorno da correspondência enviada ao endereço do contribuinte CELSO DE BORBA, CPF: 504.956.239-20, a Secretaria
Municipal de Finanças do Município de Barra Velha INTIMA o contribuinte acima identificado para que tome conhecimento da lavratura da
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 93/2021 – MCD. O prazo para interposição de reclamação administrativa é de 60 (sessenta) dias a contar
da presente publicação. Transcorrido o prazo, o débito será objeto de protesto extrajudicial.
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VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM JORNAL IMPRESSO.

VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM JORNAL IMPRESSO.

Barra Velha, 22 de junho de 2021

1

Fornecedor: 7808283 - RALF WOLFGANG BIEGING
Item Produto

1

Fornecedor: 712973 - DIEZE CRISTIANE ROWE 56649959987
Item Produto

66

Valor Total

R$16.000,00

R$8.000,00

R$8.000,00

Valor Total

R$8.000,00

R$8.000,00
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CREDENCIAMENTO INEXIGIBILIDADE 003/2021

___________________________________
CLAUDIONIR ARBIGAUS
Presidente da Câmara

33
Total:

33

Quantidade

33

Total por Fornecedor:

Total por Fornecedor:

33

Quantidade

8/2021
3/2021
Inexigibilidade
22/06/2021
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE JORNAL
IMPRESSO PARA A DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BARRA
VELHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO REALIZADA PELO DIRETOR GERAL,
ANEXA AO PROCESSO E DISPONIBILIZADA DE FORMA DIGITAL NO CAMPO OUTROS>ANEXOS.

f ) Fornecedores e itens declarados vencedores.

a) Processo Nr.:
b) Licitação Nr.:
c) Modalidade:
d) Data Homologação:
e) Objeto da Licitação:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

O Presidente da Câmara de Vereadores de Barra Velha, CLAUDIONIR ARBIGAUS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr.8.666/93 e alteração posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo departamento
jurídico, resolve:

Folha: 1 / 1

03/05/2021

Processo de Licitação:
Data do Processo:

8/2021

Processo Administrativo:

INEXIGIBILIDADE
Nr.: 3/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE BARRA VELHA

29/06/2021 (Terça-feira)
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Câmara Municipal

Publicação Nº 3124269

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D1711B5C913C4E8688A69FE8FF26763299DF1D2A
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Belmonte
Prefeitura
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021
MUNICIPIO DE BELMONTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021

Publicação Nº 3124743
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CCDFDBB34100F7FCF061BCEBE104169F8D691F22

Objeto: aquisição de materiais ambulatorial e mobiliário, destinado a atender os serviços da Unidade Básica de Saúde, conforme as especificações contidas no edital e em seus anexos. Recebimento dos envelopes de documentação e propostas até às 08h00min do dia 12/06/2021,
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, 28 de junho de 2021.
Simone Radke
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2021

Publicação Nº 3124716

MUNICIPIO DE BELMONTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2021
Registro de Preços
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
Objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de lixeiras de polipropileno destinadas à instalação em frente aos prédios públicos
e nas ruas do perímetro urbano, conforme as especificações contidas no edital e em seus anexos. Recebimento dos envelopes de documentação e propostas até às 08h00min do dia 16/07/2021, 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, 28 de junho de 2021.
Jair Antonio Giumbelli
Prefeito Municipal
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Benedito Novo
Prefeitura
2º PUBLICAÇÃO - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2021

Publicação Nº 3124085

PUBLICAÇÕES LEGAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021
ÓRGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO/SC
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE FRUTAS, VERDURAS E OUTROS ALIMENTOS PARA
CESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI
Item
Produto
QUEIJO TIPO MUSSARELA, RESFRIADO, EM FATIAS, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400G. ROTULAGEM
DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA, REGISTRADO EM ÓRGÃO COMPETENTE E PORTANDO INS30
PEÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL (SIM, SIE OU SIF). A VALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER
SUPERIOR A 7 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
PRESUNTO, RESFRIADO, EM FATIAS, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400G. ROTULAGEM DE ACORDO
COM AS NORMAS DA ANVISA, REGISTRADO EM ÓRGÃO COMPETENTE E PORTANDO INSPEÇÃO MUNICI31
PAL, ESTADUAL OU FEDERAL (SIM, SIE OU SIF). A VALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER SUPERIOR A 7
DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA
CARNE BOVINA DE COXÃO MOLE SEM OSSO, EM BIFES: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONGELADO,
EM BIFES, DE BOA QUALIDADE, COM NO MÁXIMO 6% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO
TRANSPARENTE, EM EMBALAGEM DE 1KG, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM ROTULAGEM OFICIAL,
32
DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE, COM NÚMERO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO.
O TRANSPORTE DEVERÁ SER FEITO EM CARRO REFRIGERADO, CONFORME LEGISLAÇÃO DA ANVISA
35
OLEO DE SOJA, EMBALAGEM COM 900 ML.

ATENDER AS NE-

Marca

Valor Unit.

TAIOZINHO

11,99

BONATII

11,15

FRIGORIFICO EL
GOLLI

24,99

COAMO

6,98

ROMIL ALIMENTOS EIRELI EPP
Item
Produto
Marca
CARNE BOVINA DE COXÃO MOLE SEM OSSO, EM CUBOS: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONGELADO,
EM CUBOS, DE BOA QUALIDADE, COM NO MÁXIMO 6% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO
TRANSPARENTE, EM EMBALAGEM DE 1KG, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM ROTULAGEM OFICIAL,
33
MENESTRINA
DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE, COM NÚMERO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO.
O TRANSPORTE DEVERÁ SER FEITO EM CARRO REFRIGERADO, CONFORME LEGISLAÇÃO DA ANVISA

Valor Unit.

24,48

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 01 de março de 2021 a 02 de setembro de 2021.
Benedito Novo (SC), 01 de março de 2021
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita de Benedito Novo

ATA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO - DP 101/2021

Publicação Nº 3124597

ATA DE ANALISE DOS DOCUMENTOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2021
MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 101/2021
DATA: 28/06/2021 - HORA DE INÍCIO: 14:30 horas.
Na data e horário supramencionados, na sala de reuniões da Prefeitura de Benedito Novo reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações nomeados pela Portaria nº 235/2021 para análise dos documentos constantes do Processo de Dispensa de Licitação
acima citado, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ESPAÇOS DO GINÁSIO DE
ESPORTES, CENTRO DE EVENTOS, CANCHA DE BOCHA E QUADRA COBERTA DO CENTRO. Aberta a sessão foram analisados os documentos integrantes deste processo de dispensa. Da analise destes documentos, observa-se que a empesa ALCIDES SCHMIDT, inscrita no CNPJ
sob o nº 09.174.232/0001-30 se encontra com a documentação de habilitação regular. Cabe ressaltar que esta Comissão de Licitações não
analisa o mérito e a motivação da contratação, limita-se apenas a analisar os documentos acostados ao processo licitatório. Nada mais havendo, a Presidente da Comissão encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros
da Comissão. Publique-se e encaminhe-se os autos para análise jurídica e apreciação da Autoridade Superior.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 108

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
MARCIEL RODRIGO KOSLOWSKI
Presidente
JOICE APARECIDA COSTA
Membro
MARLI KLITZKE SCHMIDT
Membro

ATA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO - DP 98/2021

Publicação Nº 3124595

ATA DE ANALISE DOS DOCUMENTOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 98/2021
MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 98/2021
DATA: 24/06/2021 - HORA DE INÍCIO: 15 horas.
Na data e horário supramencionados, na sala de reuniões da Prefeitura de Benedito Novo reuniram-se os membros da Comissão Permanente
de Licitações nomeados pela Portaria nº 235/2021 para análise dos documentos constantes do Processo de Dispensa de Licitação acima
citado, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE RETIFICA PARA CONSERTO DO MOTOR DO VEÍCULO CAMINHÃO N.11.
Aberta a sessão foram analisados os documentos integrantes deste processo de dispensa. Da analise destes documentos, observa-se que
a empresa RETIFICA DE MOTORES CANTA GALO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 95.766.226/0001-04 se encontra com a documentação
de habilitação regular. Cabe ressaltar que esta Comissão de Licitações não analisa o mérito e a motivação da contratação, limita-se apenas
a analisar os documentos acostados ao processo licitatório. Nada mais havendo, a Presidente da Comissão encerrou a sessão, lavrando-se
a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros da Comissão. Publique-se e encaminhe-se os autos para análise
jurídica e apreciação da Autoridade Superior.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
MARCIEL RODRIGO KOSLOWSKI
Presidente
JOICE APARECIDA COSTA
Membro
MARLI KLITZKE SCHMIDT
Membro

ATA DE CREDENCIAMENTO - IN 53/2021 - C.C.O - CLINICA LTDA

Publicação Nº 3123761

ATA DE CREDENCIAMENTO
EMPRESA: C.C.O - CLINICA LTDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2021
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação/Credenciamento nº 53/2021
DATA: 28/06/2021 - HORA DE INÍCIO: 10 horas
FINALIDADE: CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PROCEDIMENTO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
Na data e horário supramencionados, na sala de reuniões da Prefeitura de Benedito Novo reuniram-se os membros da Comissão Permanente
de Licitações nomeados pela Portaria nº 235/2021, para a abertura do envelope apresentado e protocolado pela empresa interessada C.C.O
– CLINICA LTDA, referente ao Processo Licitatório na modalidade de Inexigibilidade/Credenciamento nº 53/2021. Na sequência abriu-se
o envelope contendo os documentos de habilitação e credenciamento, sendo os documentos nele contidos conferidos e rubricados pelos
membros da Comissão de Licitações. Da análise dos documentos apresentados, verificou-se que os mesmos atendem ao exigido no edital,
ficando, portanto, a referida empresa considerada habilitada. Estando portando, os documentos de acordo com o solicitado no edital, declaram-se a empresa interessada C.C.O – CLINICA LTDA, credenciada no item solicitado 03, conforme relatório em anexo a esta Ata. Nada
mais digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo está assinada por todos os presentes. Publique-se e encaminhe-se os autos
para análise da Assessoria Jurídica e apreciação da Autoridade Superior.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
MARCIEL RODRIGO KOSLOWSKI
Presidente
JOICE APARECIDA COSTA
Membro
MARLI KLITZKE SCHMIDT
Membro
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Publicação Nº 3124414
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 65E55A0AF4E9A626A39FDE0C2D3CDB585AF00D29

O Município de Benedito Novo – SC, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Eletrônico. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
(CEIS), PRÉ-ESCOLAS (PES) E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMS). RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 9h do dia 13/07/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA: a partir das 9:01h do dia 13/07/2021. ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.comprasbr.com.br/.
Licitação regida pelas Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e alterações vigentes. Maiores informações e a íntegra do Edital poderão ser obtidas
diariamente em horário de expediente no Setor de Licitações desta Municipalidade, sito a Rua Celso Ramos, 5.070, Centro, pelo Fone/Fax:
(47) 3385-0487, no site: www.beneditonovo.sc.gov.br e no e-mail: licitacao@beneditonovo.sc.gov.br.
Benedito Novo (SC), 29 de junho de 2021.
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO - PE 99/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO/SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2021

Publicação Nº 3124411
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 761EA1B34C9C204ABD239FB3DCBBA761155E3FB3

O Município de Benedito Novo – SC, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Eletrônico.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO E TANQUE DE ÁGUA COM EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14h do dia 12/07/2021. ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA: a partir das 14:01h do dia 12/07/2021. ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.comprasbr.com.br/. Licitação regida pelas Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e alterações vigentes. Maiores informações e a
íntegra do Edital poderão ser obtidas diariamente em horário de expediente no Setor de Licitações desta Municipalidade, sito a Rua Celso
Ramos, 5.070, Centro, pelo Fone/Fax: (47) 3385-0487, no site: www.beneditonovo.sc.gov.br e no e-mail: licitacao@beneditonovo.sc.gov.br.
Benedito Novo (SC), 29 de junho de 2021.
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita
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CONVÊNIO Nº 2021/002

Publicação Nº 3124117

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ Nº 83.102.780/0001-08
FONE/FAX: (47) 3385-0487
E-mail: gabinete@beneditonovo.sc.gov.br
Rua Celso Ramos, 5070 Centro
89.124-000 -BENEDITO NOVO – SC

CONVÊNIO Nº 2021/002
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO E O
HOSPITAL E MATERNIDADE OASE PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE TODAS
AS ATIVIDADES DE PRONTO SOCORRO EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM
SUSPEITA/CONFIRMAÇÃO DE COVID-19
Pelo presente Termo de Convênio que entre si celebram o MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 83.102.780/0001-08, com sede na Rua Celso Ramos,
5070, Bairro Centro, município BENEDITO NOVO, representado por sua Prefeita, a Sra. ARRABEL
ANTONIETA LENZI MURARA, inscrita no CPF nº 576.876.259-00, doravante denominado simplesmente
de CONVENENTE, e, o HOSPITAL E MATERNIDADE OASE, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n°
86.377.553/0002-64, com sede na Rua Germano Brandes Sênior n° 690 Centro Cidade de Timbó/SC,
representado por seu presidente Sr. HAROLDO R,ITZKE, inscrito sob CPF nº 108.816.119-72, abaixo
denominado simplesmente “CONVENIADO”, com fundamento no que dispõe a Constituição Federal (em
especial os seus arts. 196 e ss.; Leis Federais nº 8.080/90, nº 8.142/90 e nº 8.666/93; Portarias GM/MS nº
1.286 (26/10/93) e nº 1.606 (11/09/01); Lei Ordinária Municipal nº 1.935 de 16 de fevereiro de 2017, e nos
demais dispositivos legais e regulamentares aplicáveis à espécie, e:
Considerando o que estabelece a Lei Federal ng. 13.979 de 06/02/20 1; Decreto Legislativo ng. 06 de
20202 (Congresso Nacional); Decretos Estaduais ng. 509 de 17/03/20, ng. 515 de 17/03/2020, ng. 521 de
19/03/20, ng. 525 de 23/03/20, ng. 534 de 26/03/20, n 2 535 de 30/03/2020, ng. 547 de 02/04/2020, ng.
550 de 07/04/2020 e n 2. 554 de 11/04/2020; Decretos Municipais ng. 5.537 de 16/03/2020 3, ng. 5.539 de
18/03/20204, ng. 5541 de 19/03/205, ng. 5546 de 24/03/206, ng. 5548 de 27/03/202, ng. 5551 de
31/03/20208, ng. 5560 de 08/04/20209, n2. 5561 de 08/04/2020m, ng. 5565 de 13/04/202011, n9. 5569 de
14/04/202012 e demais regramentos;
Considerando que em função da situação de emergência e a disseminação do coronavírus (COVID 19)
que no m o m e n t o s e e n c o n t r a n a s e g u i n t e s i t u a ç ã o : - N o M u n d o / c a s o s
3 . 9 7 6 . 0 4 3 ( F o n t e https://who.maps.arcais.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=lwAR1A0Lo1Bbv7
9cpRr6NmyklSd88 pOKYdXX ScEyka7CZmOnpG4by-t5GwOY#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667); Brasil/casos
162.699
(Fonte:
https://covid.saude.aov.br/);
Santa
Catarina/casos
3.372
(Fonte:http://www.saude.sc.qov.br/),
Município
de
Timbó/casos
15,
Monitorados
114
(https://www.facebook.com/prefeituratimbo/) em 11/05/2020;
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
2 Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do
estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por
meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.
3 Dispõe sobre os procedimentos e medidas a serem adotadas para enfrentamento e prevenção do
coronavírus (Covid-19) no Município de Timbó/SC.
4 Complementa procedimentos e medidas de prevenção e combate ao Coronaviros (Covid-19) no
Município de Timbó/SC, de que trata o Decreto nº 5.537 de 16/03/2020 e demais normativas.
5 Declara situação de emergência no Município de Timbó, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças
infecciosas virais, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, complementando as medidas
estabelecidas pelos Decretos nº 5.537 de 16/03/2020 e nº. 5.539 de 18/03/2020..
6 Estabelece novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do COVID-19, complementando as estabelecidas pelos Decretos nº 5.537 de
16/03/2020, nº. 5.539 de 18/03/2020 e 5.541 de 19/03/2020.
1

1
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ Nº 83.102.780/0001-08
FONE/FAX: (47) 3385-0487
E-mail: gabinete@beneditonovo.sc.gov.br
Rua Celso Ramos, 5070 Centro
89.124-000 -BENEDITO NOVO – SC

Ratifica o art. 12, 22 e 32 do Decreto Estadual nº. 534 de 26 de março de 2020, complementando as
medidas estabelecidas pelos Decretos nº 5.537 de 16/03/2020, nº. 5.539 de 18/03/2020, nº. 5.541 de
19/03/2020 e nº. 5.546 de 24/03/2020.
8 Ratifica o Decreto Estadual nº. 535 de 30 de março de 2020, complementando as medidas estabelecidas
pelos Decretos nº 5.537 de 16/03/2020, nº. 5.539 de 18/03/2020, nº. 5.541 de 19/03/2020, nº. 5.546 de
24/03/2020 e nº. 5.548 de 27/03/2020.
9 Ratifica o Decreto Estadual nº. 550 de 07 de abril de 2020, complementando as medidas estabelecidas
pelos Decretos nº 5.537 de 16/03/2020, nº. 5.539 de 18/03/2020, nº. 5.541 de 19/03/2020, nº. 5.546 de
24/03/2020, nº. 5.548 de 27/03/2020 e nº. 5.551 de 31/03/2020.
10 Estabelece medidas administrativas para retomada dos serviços da administração pública municipal
durante o período em que perdurar a situação de emergência no Estado de Santa Catarina e no Município
de Timbó, por força da pandemia COVID-19
11 Ratifica o Decreto Estadual nº. 554 de 11 de abril de 2020, complementando as medidas estabelecidas
pelos Decretos nº 5.537 de 16/03/2020, nº. 5.539 de 18/03/2020, nº. 5.541 de 19/03/2020, nº. 5.546 de
24/03/2020, nº. 5.548 de 27/03/2020, nº. 5.551 de 31/03/2020, n° 5.560 de 08/04/2020 e nº. 5561 de
08/04/2020.
12 Estabelece normas complementares de prevenção e combate ao contágio pelo Coronaviros (Covid-19)
para funcionamento de estabelecimentos e atividades no Município de Timbó/SC.
7

Considerando que de acordo com os órgãos oficiais (em especial dos técnicos do Min istério da Saúde,
a partir da análise/observação da curva de evolução a nível mundial/nacional/estadual/regional/local)
o aumento de casos no Estado de Santa Catarina irá se manter até o mês de Julho/Agosto de
2020, tendo como base a observação da curva de casos em outros Estados e países, sem se
poder afirmar cientificamente essa situação apenas por observação;
Consider ando que a disseminação do novo c oronavírus é de extrema rapidez, tanto que a
infeção humana/transmissão ocorre de pessoa a pessoa por gotículas respiratórias, tosse, espirro,
toque, aperto de mão ou qualquer espécie de contato com objetos ou superfícies contaminadas;
Considerando que para o enfrentamento da Pandemia do coronavírus se faz necessário, além das
medidas convencionais, a imediata adoção de posturas complementares, as quais vão desde a
utilização de local diverso do geral apara atendimento dos suspeitos/confirmados (garantindo
assim não apenas a prestação de serviço especifica, mas principalmente evitando sua a
exposição a novas problemáticas e aos demais pacientes) até a ampliação da capacidade de
atendimento daqueles com a suspeita/confirmação, em especial dos inseridos nos grupos de risco;
Considerando que a execução do serviço de Pronto Socorro para atendimento de situações de
Urgência e Emergência para pacientes com suspeita/conformação de COVID -19 (coronavirus)
constitui, no âmbito do Sistema Único de Saúde, atividade de média complexidade, ou seja, a
implementação de tal medida pelo ente municipal é optativa, não decorrendo de qualquer imposição
normativa;

2
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ Nº 83.102.780/0001-08
FONE/FAX: (47) 3385-0487
E-mail: gabinete@beneditonovo.sc.gov.br
Rua Celso Ramos, 5070 Centro
89.124-000 -BENEDITO NOVO – SC

Considerando que o CONVENIADO possuem mão de obra habilitada, material, instalações e
estrutura física, sendo que já executam o serviço de pronto socorro convencional e internação
necessário à continuidade do serviço, estando tecnicamente aptos a assumir de forma integral e
exclusiva e temporária, todas as atividades e serviços de pronto socorro e internação para fins
específicos de atendimento dos paciente com suspeita/conformação de COVID-19 do município de
Timbó;
Considerando o fato da administração municipal sempre zelar e prezar pela total execução de suas
atividades, especialmente no que tange a área de saúde;
Considerando que a manutenção das atividades e dos serviços de pronto socorro, especialmente para
atendimento dos pacientes com suspeita/confirmação de COVID-19, são realmente necessárias e
imprescindíveis

ao

pleno

e

integral

desempenho,

funcionamento,

operacionalização

e

manutenção das atividades relacionadas ao atendimento da saúde municipal;
RESOLVEM, de comum acordo celebrar o presente CONVÊNIO, nas seguintes condições:
OBJETO
Art. 1º. O presente Convênio tem por objeto a cooperação técnica-financeira-operacional entre o CONVENENTE
e o CONVENIADO, para a instalação, manutenção e execução de todas as atividades d e pronto
socorro para atendimento em URGÊNCIA e EMERGÊNCIA exclusivo de pacientes com suspeita e/ou
confirmação de coronavírus (COVID 19), a ser executado em local próprio, específico e segregado
fisicamente do atual pronto socorro, também localizado no complexo situado à rua Germano Brandes
Sênior, n2 690, em horário integral (24 horas diárias), ininterrupto e durante os 7 dias da semana.

§1º Cabe exclusivamente ao CONVENIADO disponibilizar ao CONVENENTE todo o aparato de pessoa e
local próprio para execução da atividade de pronto socorro exclusivamente para pacientes com
suspeita/confirmação de COVID 19, tudo nos moldes do caput do art. 12. Além das especificações já
apresentadas, o referido local será diverso da atualmente destinado ao pronto socorro comum, garantindo
assim que os pacientes com suspeita de COVID 19 não estejam sujeitos a outras problemáticas de saúde
nem tampouco tenham contato com os pacientes que buscam o pronto socorro.
§2º Cabe exclusivamente ao CONVENIADO a plena e integral responsabilidade pelo custeio,
execução e manutenção de todas as atividades, materiais, equipamentos. pessoal e serviços
relacionados ao pronto atendimento em urgência e emergência (no sistema de Pronto Socorro) ora
especificamente criado para os pacientes com suspeita ou conformação de coronavírus (COVID 19), sem
prejuízo do:
I — Cumprimento de todos os atos e procedimentos necessários a regular e adequada condução do objeto,
inclusive quanto a disponibilização durante todo o período (24 horas) de profissionais/prepostos em número
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mínimo de 1 médico, 1 enfermeiro e 1 técnico em enfermagem, fornecimento de todo material de
enfermagem, gás/ar medicinal, exames laboratoriais, raio X (atendimento 24 horas ininterruptas, estando
incluído todo o pessoal, mão de obra, material e equipamentos), coleta de lixo hospitalar, lavanderia,
medicamentos e demais materiais e serviços para o referido atendimento da urgência e emergência aos
pacientes do COVID-19;
II — Adimplemento das despesas com água, energia elétrica, telefonia móvel e fixa, informática e internet,
material de ex p edi ente /higi ene/c op a/c oz inha , ali mentaç ã o ( inc lus i v e dos func ion ários ),
manute nç ão predial/elétrica/hidráulica, contratação de seguro (inclusive para guarda de todos os bens e
pacientes).
§3º. Os termos urgência e emergência constantes do objeto encontram amparo na Resolução n2. 1.415/95 do
CFM, onde urgência é a ocorrência imprevista de agravo à saúde e emergência é a constatação médica de
agravo à saúde que implique em risco iminente de vida ou sofrimento intenso.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DOS PROFISSIONAIS E DAS RESPONSABILIDADES
Art. 2º. Todo o atendimento de urgência e emergência e demais atividades relacionadas a este Pronto
Socorro destinado aos pacientes suspeitos/confirmados com COVID-19 serão realizados integral, direta e
exclusivamente pela equipe do CONVENIADO, tudo através de profissionais (médicos e demais
profissionais de saúde) junto as específicas dependências de sua sede (Rua Germano Brandes Sênior, n2.
690, Centro, Timbó/SC), onde deverá ser garantindo o pleno atendimento a todos os pacientes com
suspeita/confirmados de COVID-19, em especial para que os mesmos não tenham contato com os
pacientes que buscam o pronto socorro comum, devendo o atendimento, além de todas as premissas
até então apresentadas, observar/cumprir os seguintes critérios:
I - O paciente ao chegar no CONVENIADO será direcionado conforme os sintomas apresentados. Caso
apresente febre, tosse, falta de ar ou outro sintoma respiratório será atendido na Tenda de Triagem. Caso
apresente outros sintomas não relacionadas a parte respiratória receberá atendimento no Pronto Socorro
normal.
II - Na Tenda de Triagem: - os pacientes serão avaliados pela equipe de saúde (médico e
enfermagem) e classificados conforme a gravidade do caso em: leve, moderado e grave; - ocorrerá na
área externa do hospital no período das 7 às 22 horas de segunda à sexta-feira. Nos demais horários e
finais de semana, devido a probabilidade de diminuição da demanda, a triagem e demais serviços ocorrerá
nas dependências do pronto socorro especificamente criado para atendimentos do COV1D-19, funcionando em
regime de 24hs.
III — Atendimento Interno: Após a triagem o paciente sintomático respiratório será classificado em três casos de
acordo com a avaliação médica: (conforme fluxograma —Anexo I — item IV)
A)
Caso leve: será liberado da triagem para casa com receita e orientações quanto ao isolamento domiciliar e
notificação à Vigilância Epidemiológica.
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B)
Caso moderado: encaminhado por um profissional de saúde até área de atendimento para, se
necessário, realizar exames complementares, podendo permanecer em observação. Esses atendimentos ocorrerão
em box de isolamento (sala 2 e sala 3). Após os procedimentos necessários o paciente poderá ser
internado (solicitado/informado Sisreg) ou receber alta hospitalar (orientações quanto ao isolamento domiciliar
e notificação à Vigilância Epidemiológica).
C)
Caso grave: encaminhado diretamente à sala 1, que possui leitos de atendimento com monitores,
respiradores e carrinho de emergência. Na oportunidade será definida a ala de internação, se estabilizado será
alocado na enfermaria no Posto 01 ou se apresentar sinais de gravidade será remanejado para a Unidade de
Terapia Intensiva (solicitado/informado Sisreg), conforme protocolo interno de manejo clínico e notificação à
Vigilância Epidemiológica.

Parágrafo único. O CONVENIADO, para a execução do objeto, ficam obrigados a disponibilizar profissional(is)
devidamente habilitado(s), capacitado(s), treinado(s), equipado(s) (inclusive no que tange aos itens de proteção) e
regularmente inscrito(s) junto ao órgão competente, responsabilizando-se de forma integral e exclusiva por todo e
qualquer dano e/ou prejuízo, seja ele a que título ou natureza, causado ao CONVENENTE e a qualquer terceiro,
independente de culpa ou dolo.
Art. 3º. Todos os complementos aos atendimentos de urgência e emergência bem como a aplicação de medicação,
exames complementares laboratoriais, radiológicos e outros que se fizerem necessários serão disponibilizados e
custeados integralmente pelo CONVENIADO.
Parágrafo único. Havendo a necessidade de tratamento hospitalar, internação e tratamento médico, estes serão de
responsabilidade única e exclusiva do CONVENIADO, respeitando-se toda a integralidade da prestação do
serviço, ou seja, a completa continuidade do tratamento hospitalar até a alta do usuário.
Art. 4º Nos atendimentos de pacientes com doenças, agravos ou eventos em saúde pública de notificação
compulsória, o CONVENIADO será obrigado a notificar a Vigilância Epidemiológica do Município através do
cadastro individual de notificação SINAN, atendendo todas as determinações estabelecidas na legislação de
regência
Parágrafo único. O CONVENENTE, através da Vigilância Epidemiológica, disponibilizará ao CONVENIADO
todo soro e imunoglobulina necessários ao atendimento das doenças, agravos e eventos em saúde pública de
notificação compulsória, os quais deverão ser acondicionados/armazenados em refrigerador com controle de
temperatura de 22C a 82C.
Art. 5º. O CONVENIADO fica responsáveis em manter corretos seus registros (inclusive de pacientes), licenças,
demais autorizações e documentos junto aos órgãos competentes e/ou relacionados ao seu ramo de atividade.
Art. 6º. É de plena, exclusiva e total responsabilidade do CONVENIADO a prestação e o cumprimento de todos
os serviços e o fornecimento de toda mão de obra (em especial a de ordem médica e técnica), pessoal,
maquinário, material, produto, uniformes, medicamentos e equipamentos necessários à plena execução do
objeto e demais atribuições e obrigações deste instrumento, bem como arcar, de forma única e exclusiva, com
todo e qualquer encargo trabalhista, fiscal, securitário, previdenciário, social, comercial ou de outra natureza
(inclusive FGTS, INSS, PIS, SEGURO e outros), resultante de qualquer vínculo empregatício ou não. Tais
responsabilidades, ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao CONVENENTE ou
a qualquer entidade e pessoa a ele vinculado ou terceiro.
§ 1º A Seleção e forma de contratação dos profissionais caberá exclusivamente ao CONVENIADO,
que estabelecerão critérios de avaliação técnico-profissionais para a específica indicação, visando a
adequada qualificação e execução dos serviços.
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§ 2º O CONVENIADO se obriga a disponibilizar equipe mínima de profissionais durante todo o período
de funcionamento deste pronto atendimento em urgência e emergência do COVID-19, composta de no
mínimo umn (01) médico, um (01) enfermeiro, (01) técnicos em enfermagem.
§3º O CONVENIADO deverá ampliar a contratação dos referidos profissionais de acordo com a
necessidade e demanda e/ou quando for solicitado pelo CONVENENTE.
Art. 7º. É vedada qualquer cobrança por serviços médicos, hospitalares e outros complementares da
assistência devida aos pacientes, nos termos da legislação própria.

VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Art. 8º. O CONVENENTE disponibilizará mensalmente ao CONVENIADO o valor de R$ 25.336,92 (vinte e
cinco mil e trezentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos) a ser pago até o 10º dia do mês
subsequente ao vencido. (anexo I — item II e III)
§1º. O referido pagamento compreende o adimplemento de toda a execução do objeto e demais
obrigações, atribuições, responsabilidades, custos e ônus diretos e indiretos constantes deste instrumento.
§2º. No referido preço estão inclusos todos os custos advindos, decorrentes e relacionados a execução do
objeto, responsabilidade técnica, licenças, autorizações, alvarás, mão de obra, pessoal, alimentação, estadias,
materiais, medicamentos, transportes, seguros, ferramental, produtos, maquinários, equipamentos (inclusive os
de proteção individual), fretes, tributos, salários, encargos sociais, trabalhistas, securitários e demais custos
necessários a plena e total execução do objeto e demais atribuições e obrigações constantes do presente
instrumento (inclusive todas as despesas constantes do artigo 12, em especial em seus parágrafos).
§3º. Caberá única e exclusivamente ao CONVENIADO buscar recursos com os Municípios vizinhos que
tenham interesse/necessidade deste serviço de pronto atendimento em urgência e emergência junto ao
Pronto Socorro relativo ao COVID -19, ficando desde já o CONVENENTE plenamente isento de toda e
qualquer responsabilidade advinda de tal situação.
Art. 9º. Os referidos pagamentos serão efetuados pelo CONVENENTE ao CONVENIADO através de depósito
junto à agência nº. 0629-7, conta nº. 158.382-4, do Banco do Brasil. Estes pagamentos ficam
condicionados a apresentação, pelos CONVENIADOS, da prestação de contas, através dos documentos
fiscais/notas fiscais acerca dos serviços de urgência e emergência efetivamente realizados/prestados,
devendo-se cumprir todas as demais disposições constantes deste instrumento.
Parágrafo único OS CONVENIADOS estão obrigados a fornecer mensalmente relatório detalhado
alusivo à aplicação dos recursos repassados, contendo especialmente a individualização dos gastos com
pessoal, material, dos atendimentos e procedimentos realizados, além de outras informações que venham a
ser solicitadas pelo CONVENENTE.
Art. 10. As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
15.002.0010.0302.0311.2626

CONDIÇÕES/OBRIGAÇÕES
Art. 11. Compete ao CONVENENTE:
I.

Efetuar o pagamento nos termos estipulados no Art. 8º. e seguintes;
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II.
acompanhar e fiscalizar o cumprimento e a execução do presente instrumento, o que não exime
o CONVENIADO, de nenhuma forma, de sua plena, exclusiva e total responsabilidade quanto a execução do
objeto e perante os pacientes, terceiros e o CONVENENTE;
III.
Em disponibilizar e custear com a maior celeridade possível o transporte dos pacientes (no que lhe
couber), que eventualmente serão solicitados pelos profissionais/prepostos do CONVENIADO, de acordo
com as normas contidas na Resolução CREMESC 027/97.

Parágrafo único. O transporte de paciente de que trata o inciso IV compreende apenas a disponibilização,
quando solicitada, de ambulância básica e de UTI Móvel, desde que comprovada a necessidade e o não
atendimento via SAMU 192.
Art. 12. Compete ao CONVENIADO:
I.
Executar e cumprir fielmente o objeto e todas as demais obrigações, responsabilidades e prazos
deste instrumento, responsabilizando-se integralmente pela equipe que o executará;
II.
Respeitar e cumprir todos os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS);
III.
Fornecer aos pacientes todos os recursos técnicos, profissionais e de materiais, equipamentos
e medicamentos e demais necessários ao seu pleno e regular atendimento no serviço de urgência e
emergência;
IV.
Enviar ao CONVENENTE a nota fiscal dos serviços prestados, acompanhadas do relatório de todos
os atendimentos, para recebimento dos valores, cumprindo inclusive com as demais exigências constantes do
art. 8° e seguintes;
V.
Providenciar profissional médico e/ou de enfermagem e/ou técnico de enfermagem em caso de
necessidade de deslocamento do paciente com acompanhamento de profissional;
VI.
Pelo atendimento de todo e qualquer cidadão que necessitar dos serviços de pronto atendimento
em urgência e emergência, se responsabilizando por toda a demanda do SUS;
VII. Em manter arquivo com todas as fichas de atendimento e prontuário médico pelo prazo de 20
anos, devendo disponibilizá-las aos pacientes e ao CONVENENTE quando solicitado;
VIII. A t o t a l responsabilidade pelo gerenciamento e r es pons abilidade téc nic a dos serv iç os ,
materiais e equipamentos fornecidos;
IX.
Arcar exclusivamente com toda responsabilidade, indenização e obrigação que surgir em virtude do
objeto ou de dano causado ao CONVENENTE, paciente, aos órgãos do SUS e a qualquer terceiro;
X.
Utilizar as técnicas adequadas para executar o objeto, respondendo por todo e qualquer prejuízo (seja
ele de que natureza for, inclusive material, pessoal e/ou moral) que pela execução venha a ocasionar ao
CONVENENTE e a qualquer terceiro;
XI.
Assumir exclusivamente todos os custos relativos a pessoal (direitos trabalhistas, sociais e etc.) e material
(medicamentos, equipamentos e demais) necessário à execução do objeto;
XII. Providenciar todos os alvarás, licenças e autorizações necessárias ao exercício da atividade
objeto do presente convênio;

XIII. Responsabilizar-se única e exclusivamente quanto a quaisquer danos causados a equipamento,
maquinário ou material utilizado para execução do objeto (inclusive aqueles disponibilizados pelo
CONVENENTE), promovendo e custeando todo e qualquer tipo de conserto, substituição ou modificação que se
fizer necessária;
XIV. Comunicar ao CONVENENTE, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa impedir a
execução destes serviços (por escrito);
XV.
A fornecer e custear, de forma única e exclusiva, todos os utensílios, uniformes, equipamentos (inclusive de
proteção individual), transporte e alimentação para seus funcionários;
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XVI. A fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de proteção individual, bem como
cumprir com as demais normas da legislação de segurança, medicina e higiene do trabalho, arcando com todos e
quaisquer custos decorrentes dos mesmos;
XVII. Por todo e qualquer material de sua posse ou propriedade;
XVIII. Quanto a quantidade e qualidade dos serviços oferecidos, respondendo civil e penalmente por quaisquer
acontecimentos que porventura ocorrerem em decorrência dos mesmos;
XIX. De forma única e exclusiva por todo tributo, taxa e demais emolumentos necessários a execução do objeto e
demais atribuições e disposições constantes deste instrumento;
XX.
Acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento e a execução do objeto, o que não lhe exime das
obrigações assumidas por força deste instrumento;
XXI. Em facilitar que o CONVENENTE acompanhe e fiscalize as atividades inerentes ao objeto, fornecendo
ao mesmo todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados;
XXII. Em notificar a Vigilância Epidemiológica do Município das doenças, agravos ou eventos em saúde pública de
notificação compulsória, através do cadastro individual de notificação SINAN, atendendo todas as determinações
estabelecidas na Portaria nº 104 GM/SM de 25 de janeiro de 2011;
XXIII. Atender os usuários do SUS sem efetuar nenhum tipo de cobrança, nos termos da legislação própria.
XXIV. Emitir cobranças ambulatoriais/ urgência e emergência do SUS, sem prejuízo deste Convênio, haja vista o
disposto na Portaria GM/MS nº. 1.606 de 11/09/2001, desde que respeitadas e cumpridas as diretrizes do sistema;
XXV. Utilizar as instalações do prédio sito à rua Germano Brandes Sênior, nº 690 - prédio do pronto socorro,
para o fim que se destina, arcando única e exclusivamente com todo e qualquer custo relacionado a sua
manutenção, restituindo em perfeito estado ao CONVENENTE ao final do prazo do presente convênio;
XXVI. Receber, utilizar, e cuidar de todos os bens móveis e equipamentos que acompanham o prédio do pronto
socorro, conforme relação constante em anexo a este convênio, respondendo única e exclusivamente por sua
manutenção e restituição ao CONVENENTE em perfeito estado após o término do convênio.

PRAZOS
Art. 13. O prazo do presente instrumento terá início em 01/03/2021 e término em 30/04/2021, podendo ser
alterado ou prorrogado, no todo ou em parte, mediante acordo entre as partes e através de Termo Aditivo.
Parágrafo único: O Convênio poderá ser objeto de reavaliação, a qualquer tempo, por ambas as partes, desde que
manifestem por escrito tal intenção com 15 (quinze) dias de antecedência.
RESCISÃO E PENALIDADES
Art, 14. O convênio em questão poderá ser rescindido:
Pelo descumprimento total ou parcial de qualquer de suas cláusulas, condições ou prazos;
Pela sua paralisação, seja total ou parcial;
Pelo ato de autoridade, lei superveniente ou evento que torne execução deste convênio formal ou
materialmente impraticável;
IV.
Por qualquer das partes, a qualquer tempo, com aviso prévio de 45 (quarenta e cinco) dias, sem prejuízo das
demais obrigações assumidas, em especial aquelas decorrentes da Lei 2516, de 1706/2011 (principalmente no que
tange ao Contrato de Concessão Gratuita de Uso).
I.
II.
III.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 15. O presente convênio compreende apenas a execução do objeto, não havendo qualquer tipo de
subordinação ou vínculo empregatício entre as partes ou entre elas e os profissionais/prepostos.
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Art. 16. Integra o presente instrumento como Anexos, a proposta e justificativa apresentadas pelo OASE, no qual
consta as condições para execução do serviço, mapa indicativo dos locais e formas em que serão conduzidas as
atividades.
FORO
Art. 17. As partes elegem o Foro da Comarca de Timbó — SC para dirimir quaisquer questões oriundas do presente
convênio, renunciado a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Por estarem cientes e acordadas as partes assinam o Convênio em 03 vias de igual teor e forma, juntamente
com as testemunhas abaixo.
Timbó /SC, 01 de março de 2021.

______________________________
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO
CNPJ: 83.102.780/0001-08
Prefeito (a) ARRABEL A. L. MURARA

__________________________________________
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ: 83.102.780/0001-08
ALEXANDRA GUIDARINE STORTTI

________________________________
HOSPITAL E MATERNIDADE OASE
CNPJ: 86.377.553/0002-64

Testemunhas:
____________________________
Nome:
CPF:

_____________________________
Nome:
CPF:
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ITEM I - CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
QTD UNI
E
D

ITEM

1

1

Und

DESCRIÇÃO

U

N

I

V
T

A
Á

L
R

O
I

R
O

Serviços de pronto atendimento em urgência e emergência, no
sistema de pronto socorro, a todo cidadão que dele necessitar, a ser
executado junto ao prédio situado a rua germano brandes senior, n2 690,
em horário integral de 24 horas diárias ininterruptas nos sete dias da
semana. Para Pacientes com suspeita de coronavírus (COVID 19).

DE
REFERENCIA

R$ 25.389,11

ITEM II
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ITEM III
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ Nº 83.102.780/0001-08
FONE/FAX: (47) 3385-0487
E-mail: gabinete@beneditonovo.sc.gov.br
Rua Celso Ramos, 5070 Centro
89.124-000 -BENEDITO NOVO – SC

PROCESSO DE ATENDIMENTO NO PRONTO
SOCORRO
JUSTIFICATIVA DO NOVO PRONTO SOCORRO
Devido a pandemia do Novo Coronavírus, fez se necessário a divisão do Pronto Socorro do
Hospital e Maternidade Oase entre Pronto Socorro e Pronto Socorro para pacientes com
sintomas respiratórios, objetivando melhoria na qualidade de atendimento e segurança aos
pacientes e funcionários, através da ampliação do espaço físico, faz se necessária essa
divisão devido o atual cenário, no qual recebe os pacientes co m e sem sintomas pela mesma
porta e compartilham os mesmos ambientes, inclusive a sala de emergência que recebe os
pacientes mais graves, podendo assim agravar ainda mais o cenário da Pandemia em
nossa micro r egião.
O pac iente ao c hegar no Hos pital e Mater nidade Oase ser á direc ionado c onforme os
sintomas apresentados, caso apresente algum destes sintomas: febre, tosse, falta de ar ou
outro s intoma respiratório, será atendido na Tenda de Triagem. Já caso apresente outros
sintomas não relacionadas a parte res piratória receberá atendimento no Pronto Socorro
normal.
Na Tenda de Tr iagem os pac ientes s erão av aliados pela equipe de s aúde (médic o e
enfermagem) e classificados conforme a gravidade do caso em: leve, moderado e grave.
A Tenda de Tr iagem ocorrerá na ár e a externa do hospital no período das 7 às 22 horas de
segunda à sexta-feira, nos demais horários e finais de semana, devido a probabilidade de
diminuição da demanda, a triagem e demais serviços oc orrerá nas dependênc ias do novo
pronto socorro, funcionando em regime de 24hs.

ATENDIMENTO INTERNO
Após a triagem, o paciente sintomático respiratório será classificado em três casos de
acordo com a avaliação médica:
•

Caso leve: será liberado da triagem para casa com receita e orientações quanto ao
isolamento domiciliar e notificação à Vigilância Epidemiológica do município de origem.

•

Caso moderado: encaminhado por um profissional de saúde até área de
atendimento, par a se nec ess ário, r ealizar ex ames c omplementar es , podendo
permanecer em observação. Esses atendiment os ocorrerão em box de isolamento ( s ala
2 e s ala 3) . Após os pr oc edimentos nec essários , o pac iente poderá ser internado
(solic itado/informado Sisreg) ou receber alta hospitalar (orientações quanto ao
is olamento domic iliar e notificação à Vigilânc ia Epidemi ológic a do município de
origem).

PROCESSO DE ATENDIMENTO NO PRONTO
SOCORRO
• Caso grave: encaminhado diretamente à sala 1, que possui leitos de atendimento com monitores,
respiradores e carrinho de emergência. Na oportunidade será definido a ala de internação, se
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ Nº 83.102.780/0001-08
FONE/FAX: (47) 3385-0487
E-mail: gabinete@beneditonovo.sc.gov.br
Rua Celso Ramos, 5070 Centro
89.124-000 -BENEDITO NOVO – SC

estabilizado será alotado na enfermaria no Posto 01 ou se apresentar sinais de gravidade será
remanejado para a Unidade de Terapia Intensiva (solicitado/informado Sisreg), conforme
protocolo interno de manejo clínico do paciente e notificaç ão à Vigilância Epidemiológica do
município de origem.

Fluxo no Pronto Socorro destinado aos pacientes com sintomas
res p ir a tór i os

Figura ilustrativa da organização dos setores do Pronto Socorro para pacientes com sintomas respiratórios
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Publicação Nº 3124417
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 21B22E2696C4B4EB18424D88D1CF68BC3DC632EF

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO/SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO (83.102.780/0001-08).
CONTRATADA: ALCIDES SCHMIDT (09.174.232/0001-30).
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ESPAÇOS DO GINÁSIO DE ESPORTES, CENTRO
DE EVENTOS, CANCHA DE BOCHA E QUADRA COBERTA DO CENTRO
VALOR TOTAL: R$ 16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais).
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8666/93.
Benedito Novo, 29 de junho de 2021
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita

DISPENSA DE LICITAÇÃO - DP 98/2021

Publicação Nº 3124401
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F1497A3436A08CCDAEE851E1ED024E0C4C785575

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO/SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 98/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO (83.102.780/0001-08).
CONTRATADA: RETIFICA DE MOTORES CANTA GALO LTDA (95.766.226/0001-04).
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE RETIFICA PARA CONSERTO DO MOTOR DO VEÍCULO CAMINHÃO N.11
VALOR TOTAL: R$ 7.651,00 (Sete mil, seiscentos e cinquenta e um reais).
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 24, INCISOS II DA LEI 8666/93.
Benedito Novo, 29 de junho de 2021.
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO 88/2021

Publicação Nº 3123635

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EXTRATO DE CONTRATO
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO – SC
Processo Licitatório nº 85/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2021
Contratada: INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SAÚDE EM
AMBIENTE WEB PARA UTILIZAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE
Valor: R$ 5.363,73
Vigência: 24/06/2021 a 24/09/2021
Data Assinatura: 24/06/2021
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita de Benedito Novo

EXTRATO DE CONTRATO 89/2021
PUBLICAÇÕES LEGAIS
EXTRATO DE CONTRATO

Publicação Nº 3123639
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FD0A114CF3F8B4E1039825125D703578CF3331BC

MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO – SC
Processo Licitatório nº 76/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 89/2021
Contratada: A.D. CARROCERIAS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARROCEIRA DE MADEIRA CARGA SECA NOVA A SER INSTALADA NO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO VERTIS 90V18
ANO 2013/2013 FROTA Nº 104
Valor: R$ 20.300,00
Vigência: 25/06/2021 a 31/12/2021
Data Assinatura: 25/06/2021
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita de Benedito Novo
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Publicação Nº 3124616
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D2FA2B95C55089381CF0C033D1043978A4019C8E

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EXTRATO DE CONTRATO

MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO – SC
Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº 3034/2021 e Pregão Eletrônico nº 0017/2021 – Registro de Preços – Realizado pelo Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 90/2021
Contratada: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
OBJETO: GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS,
INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, NO MODELO DE AUTOGESTÃO
Valor: R$ 100.000,00
Vigência: 25/06/2021 a 31/12/2021
Data Assinatura: 25/06/2021
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita de Benedito Novo

EXTRATO DE CONTRATO 91/2021

Publicação Nº 3124624
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A8900B364B81B98B2CD2C6CFCB3CD14ADF235314

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EXTRATO DE CONTRATO

MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO – SC
Processo Administrativo Licitatório Eletrônico n° 10945/2020-e, Pregão, na Forma Eletrônica nº 0024A/2020, Registro de Preços, realizado
pelo Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 91/2021
Contratada: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
OBJETO: GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE
VEDAÇÃO DO “BUJÃO” DO CÁRTER, COM O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS
AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS
Valor: R$ 100.000,00
Vigência: 25/06/2021 a 31/12/2021
Data Assinatura: 25/06/2021
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita de Benedito Novo

PORTARIA Nº 244/2021 - CONCEDE ACRÉSCIMO NO VENCIMENTO

Publicação Nº 3124180

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

PORTARIA N° 244/2021, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
CONCEDE ACRÉSCIMO NO VENCIMENTO
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, pelo artigo 70, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município; e, art. 257 da Lei Complementar n°4, de 22-12-95,
CONSIDERANDO a Portaria nº 133/2021, de 30 de março de 2021, que designa o servidor para atuar junto a Defesa Civil Municipal.
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder ao servidor LEONEL CARDOZO BACAICOA, ocupante do cargo Efetivo de Auxiliar Administrativo I, símbolo AUA, anexo
I, subanexo II, do Quadro dos Servidores Públicos Municipais de Benedito Novo, dois por cento (2%) da parte fixa do vencimento, a contar
do mês de junho/2021, pelas cento e dez (110) horas/aulas de treinamento/aperfeiçoamento frequentadas em cursos com aproveitamento,
conforme estabelece o art. 257 e seu Parágrafo Único, da Lei Complementar n° 4, de 22-12-95, referente aos documentos apresentados,
comprovado ter frequentado com aproveitamento os cursos de aperfeiçoamento do serviço, conforme relacionado:
1) Certificado da Defesa Civil de Santa Catarina – Curso de Produtos Perigosos (Básico), com carga horária de 40 horas/aula, concluído em
11/05/2021.
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2) Certificado da Defesa Civil de Santa Catarina – Curso Livre para Condutores de Veículos Oficiais, com carga horária de 70 horas/aula,
concluído em 11/05/2021.
Art. 2° - Dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.
Município de Benedito Novo, aos 22 de junho de 2021.
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 07/2020

Publicação Nº 3124153

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 07/2020
(ATENDIMENTOS PRONTO SOCORRO)
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 07/2020 CELEBRADO ENTRE O HOSPITAL E MATERNIDADE OASE E O MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO, PARA COOPERAÇÃO FINANCEIRA AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.
HOSPITAL E MATERNIDADE OASE, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº. 86.377.553/0002-64, com sede na Rua Germano
Brandes Sênior, 690, Centro, cidade de Timbó/SC, representado por OSVALDO TRISOTTO, inscrito no CPF nº 010.661-709-59, adiante denominado simplesmente de HOSPITAL, e o Município de BENEDITO NOVO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF
nº. 83.102.780/0001-08, com sede na Celso Ramos, nº 5070, Bairro Centro, Município de Benedito Novo (SC), representada por sua Prefeita
a Sra. ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, inscrita sob o CPF: 576.876.259-00, doravante denominado simplesmente de MUNICIPIO,
resolvem, de comum acordo, celebrar este PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 07/2020, mediante as seguintes considerações
e condições:
Considerando que este Convênio tem por objeto a execução pelo HOSPITAL, para “MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO
ESPECIALIZADO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO) AOS SEUS MUNÍCIPES”, realizados atualmente junto às dependências do
Pronto Socorro do HMO.
Considerando que tal prestação de serviços é realmente necessária e imprescindível ao pleno e integral desempenho, funcionamento, operacionalização e manutenção das atividades e atribuições da Administração, em especial no que diz respeito a saúde municipal;
Considerando existir expressa previsão para prorrogação do prazo (CLÁUSULA SEGUNDA– DA VIGÊNCIA);
Considerando que o referido convênio estabelece o Índice de Preços ao Consumidor amplo (IPCA), conforme CLAUSULA TERCEIRA, através
do ITEM 3.4, como indexador de reajuste, com a correção acumulada para o período de Janeiro de 2020 a Dezembro de 2020 no percentual
de 4,52%;
Considerando o fato da administração municipal sempre zelar e prezar pela manutenção de melhores e mais vantajosas condições, principalmente no que se refere aos pagamentos, custos e atendimento a população;
Considerando que a interrupção na execução das referidas atividades acarreta ônus, encargos, prejuízo e problemas de ordem pública e
administrativa, principalmente quanto ao atendimento de saúde à comunidade;
Considerando que existe uma necessidade pública iminente a ser satisfeita, qual seja a de manter as atividades de atendimento de saúde
a população, decorrentes dos serviços prestados através do referido Convênio.
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO, DO REAJUSTE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Através deste PRIMEIRO TERMO ADITIVO, o valor, constante na CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do referido Convênio, fica reajustado para R$ 139,74 (Cento e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos) por
paciente-atendimento, conforme apuração efetivada a partir da aplicação do índice oficial IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).
O prazo previsto na CLÁUSULA SEGUNDA– DA VIGÊNCIA do referido Convênio, fica, por este PRIMEIRO TERMO ADITIVO, prorrogado até
31/05/2022.
DA RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Convenio celebrado entre o Município de Benedito Novo e o Hospital e Maternidade OASE.
Por estarem assim, justas e acertadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença
de 2 (duas) testemunhas.
Timbó (SC), 05 de maio de 2021.
________________________________		
MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 			
CNPJ: 83.102.780/0001-08 			
Prefeito (a) ARRABEL A. L. MURARA 		
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________________________________
HOSPITAL E MATERNIDADE OASE
CNPJ: 86.377.553/0002-64
Testemunhas:
_____________________________ 		
_____________________________
Nome: 						Nome:
CPF: 						CPF:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 2021/002

Publicação Nº 3124141

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 2021/002
(ATENDIMENTOS PACIENTES COM SUSPEITA/CONFIRMAÇÃO DE COVID-19)
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O HOSPITAL E MATERNIDADE OASE E O MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO,
PARA COOPERAÇÃO FINANCEIRA AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA/CONFIRMAÇÃO DE COVID-19.
HOSPITAL E MATERNIDADE OASE, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº. 86.377.553/0002-64, com sede na Rua Germano
Brandes Sênior,690, Centro, cidade de Timbó/SC, representado por HAROLDO RITZKE, inscrito no CPF nº 108.816.119-72, adiante denominado simplesmente CONVENIADO, e o Município de BENEDITO NOVO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº.
83.102.780/0001-08, com sede na Rua Celso Ramos, nº 5070, Bairro Centro, Cidade de Benedito Novo (SC), representada por sua Prefeita
a Sra. ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, inscrito sob CPF: 576.876.259-00, doravante denominado simplesmente de CONVENENTE,
resolvem, de comum acordo, celebrar este PRIMEIRO TERMO ADITIVO, mediante as seguintes considerações e condições:
Considerando que este Convênio tem por objeto a execução pelo CONVENIADO, para a “INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE
TODAS AS ATIVIDADES DE PRONTO SOCORRO PARA ATENDIMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EXCLUSIVO DE PACIENTES COM
SUSPEITA E/OU CONFIRMAÇÃO DE CORONAVÍRUS (COVID-19), a ser executado em local próprio, específico e segregado fisicamente do
atual pronto socorro, também localizado no complexo situado á rua Germano Brandes Sênior, 690, em horário integral (24 horas diárias),
ininterrupto e durante os 7 dias da semana.
Considerando que de acordo com os órgãos oficiais (em especial dos técnicos do Ministério da Saúde, a partir da análise/observação da
curva de evolução a nível mundial/nacional/estadual/regional/local), os casos no Estado de Santa Catarina continuam ativos, que uma parte
da população continua sendo contaminada pela COVID-19 e que os pacientes continuam buscando atendimento médico hospitalar no setor
do Pronto Socorro de Síndrome Respiratória.
Considerando o fato da administração municipal sempre zelar e prezar pela total execução de suas atividades, especialmente no que tange
a área de saúde;
Considerando que a manutenção das atividades e dos serviços de pronto socorro, especialmente para atendimento dos pacientes com
suspeita/confirmação de COVID-19, são realmente necessárias e imprescindíveis ao pleno e integral desempenho, funcionamento, operacionalização e manutenção das atividades relacionadas ao atendimento da saúde municipal;
Considerando existir expressa previsão para prorrogação do prazo (ARTIGO 13º -DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO);
Considerando que o CONVENIADO possuem mão de obra habilitada, material, instalações e estrutura física, sendo que já executam o serviço de pronto socorro convencional e internação necessário à continuidade do serviço, estando tecnicamente aptos a assumir de forma
integral e exclusiva e temporária, todas as atividades e serviços de pronto socorro e internação para fins específicos de atendimento dos
pacientes com suspeita/conformação de COVID-19 do município de Benedito Novo;
Considerando que a interrupção na execução das referidas atividades acarreta ônus, encargos, prejuízo e problemas de ordem pública e
administrativa, principalmente quanto ao atendimento de saúde à comunidade;
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO
Fica alterado por este PRIMEIRO TERMO ADITIVO, o prazo previsto no ARTIGO 13º DA VIGÊNCIA do referido convênio, sendo prorrogado
de 01/05/2021 a 30/06/2021.
DA RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Convênio celebrado entre o Município de Benedito Novo e o Hospital e Maternidade OASE.
Por estarem assim, justas e acertadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença
de 2 (duas) testemunhas.
Timbó (SC), 08 de abril de 2021.
______________________________ 		
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO			
CNPJ: 83.102.780/0001-08 			
Prefeito (a) ARRABEL A. L. MURARA 		
ASSINADO DIGITALMENTE
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________________________________
HOSPITAL E MATERNIDADE OASE
CNPJ: 86.377.553/0002-64
Testemunhas:
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 2021/002

Publicação Nº 3124149

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 2021/002
(ATENDIMENTOS PACIENTES COM SUSPEITA/CONFIRMAÇÃO DE COVID-19)
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O HOSPITAL E MATERNIDADE OASE E O MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO,
PARA COOPERAÇÃO FINANCEIRA AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA/CONFIRMAÇÃO DE COVID-19.
HOSPITAL E MATERNIDADE OASE, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº. 86.377.553/0002-64, com sede na Rua Germano
Brandes Sênior,690, Centro, cidade de Timbó/SC, representado por OSVALDO TRISOTTO, inscrito no CPF nº 010.661.709-59, adiante denominado simplesmente CONVENIADO, e o Município de BENEDITO NOVO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº.
83.102.780/0001-08, com sede na Rua Celso Ramos, nº 5070, Bairro Centro, Cidade de Benedito Novo (SC), representada por sua Prefeita
a Sra. ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, inscrito sob CPF: 576.876.259-00, doravante denominado simplesmente de CONVENENTE,
resolvem, de comum acordo, celebrar este SEGUNDO TERMO ADITIVO, mediante as seguintes considerações e condições:
Considerando que este Convênio tem por objeto a execução pelo CONVENIADO, para a “INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE
TODAS AS ATIVIDADES DE PRONTO SOCORRO PARA ATENDIMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EXCLUSIVO DE PACIENTES COM
SUSPEITA E/OU CONFIRMAÇÃO DE CORONAVÍRUS (COVID-19), a ser executado em local próprio, específico e segregado fisicamente do
atual pronto socorro, também localizado no complexo situado á rua Germano Brandes Sênior, 690, em horário integral (24 horas diárias),
ininterrupto e durante os 7 dias da semana.
Considerando que de acordo com os órgãos oficiais (em especial dos técnicos do Ministério da Saúde, a partir da análise/observação da
curva de evolução a nível mundial/nacional/estadual/regional/local), os casos no Estado de Santa Catarina continuam ativos, que uma parte
da população continua sendo contaminada pela COVID-19 e que os pacientes continuam buscando atendimento médico hospitalar no setor
do Pronto Socorro de Síndrome Respiratória.
Considerando o fato da administração municipal sempre zelar e prezar pela total execução de suas atividades, especialmente no que tange
a área de saúde;
Considerando que a manutenção das atividades e dos serviços de pronto socorro, especialmente para atendimento dos pacientes com
suspeita/confirmação de COVID-19, são realmente necessárias e imprescindíveis ao pleno e integral desempenho, funcionamento, operacionalização e manutenção das atividades relacionadas ao atendimento da saúde municipal;
Considerando existir expressa previsão para prorrogação do prazo (ARTIGO 13º -DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO);
Considerando que o CONVENIADO possuem mão de obra habilitada, material, instalações e estrutura física, sendo que já executam o serviço de pronto socorro convencional e internação necessário à continuidade do serviço, estando tecnicamente aptos a assumir de forma
integral e exclusiva e temporária, todas as atividades e serviços de pronto socorro e internação para fins específicos de atendimento dos
pacientes com suspeita/conformação de COVID-19 do município de Benedito Novo;
Considerando que a interrupção na execução das referidas atividades acarreta ônus, encargos, prejuízo e problemas de ordem pública e
administrativa, principalmente quanto ao atendimento de saúde à comunidade;
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO
Fica alterado por este SEGUNDO TERMO ADITIVO, o prazo previsto no ARTIGO 13º DA VIGÊNCIA do referido convênio, sendo prorrogado
de 01/07/2021 a 31/08/2021.
DA RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Convênio celebrado entre o Município de Benedito Novo e o Hospital e Maternidade OASE.
Por estarem assim, justas e acertadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença
de 2 (duas) testemunhas.
Timbó (SC), 02 de junho de 2021.
______________________________ 		
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO 			
CNPJ: 83.102.780/0001-08 			
Prefeito (a) ARRABEL A. L. MURARA 		
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Publicação Nº 3124155

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ Nº 83.102.780/0001-08
FONE/FAX: (47) 3385-0487
E-mail: gabinete@beneditonovo.sc.gov.br
Rua Celso Ramos, 5070 Centro
89.124-000 -BENEDITO NOVO – SC

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2020
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
BENEDITO NOVO E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE,
PARA CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA
COMPLEXIDADE.
Aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, o MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 83.102.780/0001-08, com sede na Rua Celso Ramos,
nº. 5.070, nesta cidade, representado pela Prefeita, Senhora ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA;
abaixo denominado simplesmente MUNICÍPIO e a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL
POMERODE, instituição de atendimento hospitalar, inscrito no CNPJ nº. 85.461.093/0005-38, com sede na
Rua Hermann Weege, nº 2.727, cidade de Pomerode-SC, representado por sua Presidente, Senhora CATIA
CILENE KRAFT MANSKE, inscrita no CPF sob nº 864.370.549-72, portadora da cédula de identidade
2.171.175-5 SESP SC, domiciliada na Rua 15 de Novembro, Testo Central, município de Pomerode, abaixo
denominada simplesmente BENEFICIÁRIA, e com fundamento no que dispõe a Constituição Federal, em
especial os seus artigos 196 a 199; Lei nº. 8.080/90; normas constantes da Lei nº. 8.666/93; Lei Municipal nº
1.968 de 28 de fevereiro de 2020 e nos demais dispositivos legais e regulamentares aplicáveis à espécie, em
especial a Lei nº 1.695, de 05 de dezembro de 2012, resolvem, de comum acordo, firmar o SEGUNDO
TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2020, o qual se regerá pelas condições seguintes:

DO OBJETO
Art. 1º - O presente Termo Aditivo altera a quantidade de serviços a serem executados no Convênio nº
01/2020, firmado pelo MUNICÍPIO e o BENEFICIÁRIA em 28 de fevereiro de 2020.

DA ALTERAÇÃO
Art. 2º - O presente CONVÊNIO, tem por objeto a execução, pelo BENEFICIÁRIA, de consultas e
cirurgias, com profissionais habilitados para atendimento da demanda encaminhada pelo MUNICÍPIO, no
que segue:

1
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ Nº 83.102.780/0001-08
FONE/FAX: (47) 3385-0487
E-mail: gabinete@beneditonovo.sc.gov.br
Rua Celso Ramos, 5070 Centro
89.124-000 -BENEDITO NOVO – SC

Quant.

Unid.de medida

Custeio - (Despesas Correntes) -

Especificação (tipo, modelo, etc.).
Consultas em atenção especializada em Ortopedia

Valor
Unitário
R$ 100,00

Valor Total
R$
R$ 17.900,00

143
179

CONSULTAS

539

CONSULTAS

Consultas em atenção especializada em Urologia,
Anestesiologia, Cirurgia Vascular e Cirurgia Geral

R$ 60,00

R$ 32.340,00

154
134

CONSULTAS

Consultas em atenção especializada em
Otorrinolaringologia e Cirurgia Ginecológica

R$ 70,00

R$ 9.380,00

121

CIRURGIAS

Procedimentos Ortopedia, Urologia,
Otorrinolaringologia, Cirurgia Vascular, Cirurgia
Ginecológica e Cirurgia Geral

R$ 500,00

R$ 60.500,00

044
0

UNIDADE

Sala de Gesso

R$ 50,00

R$ 0,00

055

UNIDADE

Radiografia - geral

R$ 17,00

R$ 935,00

Obs.: (––) quantidades e valores estipulados no Convênio nº 01/2020

Soma R$ R$ 121.055,00

DA RATIFICAÇÃO
Art. 3º - Permanecem inalterados os artigos e condições não modificados direta ou indiretamente por este
instrumento.
E, por assim estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o Segundo Termo Aditivo ao Convênio, em
03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas.
Benedito Novo, 08 de junho de 2.021.

MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita

ALEXANDRA GUIDARINI STORTTI

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E
EDUCACIONAL POMERODE
CATIA CILENE KRAFT MANSKE
Presidente

MIGUEL ANGELO SOAR

Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social

Assessor Jurídico - OAB nº 6699

TESTEMUNHA
NOME:
CPF nº.

TESTEMUNHA
NOME:
CPF º.
2
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - DP 98/2021

Publicação Nº 3123822
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F21683940E52965FF62307048F1E92F7CB4BE821

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
Dispensa de Licitação: 98/2021
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:
23566 - RETIFICA DE MOTORES CANTA GALO LTDA
Lote: 1 - PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO MOTOR DO VEÍCULO CAMINHÃO N.11
Item
Produto
Unidade
Marca
Qtde
Valor Unitário
1
BRONZINA DE MANCAL MWM D225 025
UNIDADE
6
R$55,00
2
BRONZINA DE MANCAL MWM D225 AJUSTE 02 UNIDADE
1
R$170,00
3
GUIA DE VALVULA MWM SEM FLANGE STD
UNIDADE
12
R$12,00
4
SEDE DE VALVULA DE ADMISSÃO MWM D225 UNIDADE
6
R$13,00
5
SEDE DE VALVULA DE ESCAPE MWM D225
UNIDADE
6
R$13,00
6
SELO 22,5MM LATÃO CABEÇOTE MWM
UNIDADE
30
R$8,00
7
TUCHO DE VALVULA MWM D225 030
UNIDADE
1
R$25,00
8
VALVULA DE ADMISSÃO MWM D225
UNIDADE
6
R$28,00
9
VALVULA DE ESCAPE MWM D225
UNIDADE
6
R$30,00
Lote: 2 - SERVIÇOS DE RETIFICA PARA CONSERTO DO MOTOR DO VEÍCULO CAMINHÃO N.11
Item
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Produto
ALINHAR BIELA
RETIFICAR BUCHA DE BIELA
MANDRILHAR TUCHO
PLAINAR BLOCO
REBAIXAR ASSENTO CAMISA
ESMERILHAR VALVULA
MONTAGEM DE CABEÇOTE
PLAINAR CABECOTE
RETIFICAR SEDE DE VALVULA
TESTAR CABECOTE
TROCAR ASSENTO DE VALVULA
TROCAR GUIA DE VALVULA
LIMPEZA CABECOTE
AJUSTAR BRONZINA
AJUSTAR MOTOR
LIMPEZA PARA USINAGEM
MONTAGEM MOTOR
RETORNEAR PISTÕES
BIELA USADA
SERVICO DE SOLDA
RETIFICAR VIRABREQUIM
SOLDA DE VIRABREQUIM

Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

Marca

Qtde

Valor Unitário
6
R$28,00
6
R$80,00
1
R$60,00
1
R$460,00
6
R$105,00
12
R$14,00
6
R$20,00
6
R$65,00
12
R$16,00
6
R$47,00
12
R$26,00
12
R$13,00
6
R$25,00
1
R$85,00
1
R$85,00
1
R$180,00
1
R$500,00
6
R$65,00
1
R$300,00
1
R$290,00
1
R$560,00
1
R$280,00
Total do Fornecedor:

Valor Total
R$330,00
R$170,00
R$144,00
R$78,00
R$78,00
R$240,00
R$25,00
R$168,00
R$180,00
Valor Total
R$168,00
R$480,00
R$60,00
R$460,00
R$630,00
R$168,00
R$120,00
R$390,00
R$192,00
R$282,00
R$312,00
R$156,00
R$150,00
R$85,00
R$85,00
R$180,00
R$500,00
R$390,00
R$300,00
R$290,00
R$560,00
R$280,00
R$7.651,00

Benedito Novo/ SC, 25 de junho de 2021.
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PE 71/2021

Publicação Nº 3123730
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5A7D3A4F1470CD90D9F11DC3EFEBEE259F4E6996

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: 71/2021
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:
125741 - FOOT COMERCIAL LTDA ME
Lote: 2 - TROFÉUS DIVERSOS
Item
Produto
9
TROFÉU COM 83 CM DE ALTURA, COM BASE
OCTOGONAL COM 21,5 CM DE LARGURA EM
POLÍMERO NA COR PRETA. NA PARTE
SUPERIOR DESTA BASE UM SUPORTE E UM
ANEL EM POLÍMERO METALIZADO NA COR
DOURADA, SOBRE ESTE ANEL UMA BOLA EM
POLÍMERO METALIZADA NA COR PRATA, COM
EFEITO, TEXTURIZADO INTERCALADO POR UM
ANEL EM POLÍMERO METALIZADO NA COR
DOURADO. ACIMA UM ANEL EM POLÍMERO
METALIZADO NA COR DOURADO E UM CONE
EM POLÍMERO METALIZADO NA COR PRATA,
COM EFEITO, TEXTURIZADO COM 31 CM DE
LARGURA ENTRE AS ALÇAS, ALÇAS E TAMPA
EM POLÍMERO METALIZADO NA COR
DOURADA.
ESTATUETA
SUPERIOR
INTERCAMBIÁVEL.
PLAQUETA
PARA
GRAVAÇÃO.
10 TROFÉU COM 76 CM DE ALTURA, COM BASE
OCTOGONAL COM 17,5 CM DE LARGURA EM
POLÍMERO NA COR PRETA. NA PARTE
SUPERIOR DESTA BASE UM SUPORTE E UM
ANEL EM POLÍMERO METALIZADO NA COR
DOURADA, SOBRE ESTE ANEL UMA BOLA EM
POLÍMERO METALIZADA NA COR PRATA, COM
EFEITO, TEXTURIZADO INTERCALADO POR UM
ANEL EM POLÍMERO METALIZADO NA COR
DOURADO. ACIMA UM ANEL EM POLÍMERO
METALIZADO NA COR DOURADO E UM CONE
EM POLÍMERO METALIZADO NA COR PRATA,
COM EFEITO, TEXTURIZADO COM 31 CM DE
LARGURA ENTRE AS ALÇAS, ALÇAS E TAMPA
EM POLÍMERO METALIZADO NA COR
DOURADA.
ESTATUETA
SUPERIOR
INTERCAMBIÁVEL.
PLAQUETA
PARA
GRAVAÇÃO.
11 TROFÉU COM 64 CM DE ALTURA, COM BASE
OCTOGONAL COM 14,5 CM DE LARGURA EM
POLÍMERO NA COR PRETA. NA PARTE
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Unidade
UNIDADE

Marca
VITORIA

Qtde
10

Valor Unitário
R$349,31

Valor Total
R$3.493,10

UNIDADE

VITORIA

10

R$299,698

R$2.996,98

UNIDADE

VITORIA

20

R$255,6515

R$5.113,03
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12

13

14

15

16

SUPERIOR DESTA BASE UM SUPORTE E UM
ANEL EM POLÍMERO METALIZADO NA COR
DOURADA, SOBRE ESTE ANEL UMA BOLA EM
POLÍMERO METALIZADA NA COR PRATA, COM
EFEITO, TEXTURIZADO INTERCALADO POR UM
ANEL EM POLÍMERO METALIZADO NA COR
DOURADO. ACIMA UM ANEL EM POLÍMERO
METALIZADO NA COR DOURADO E UM CONE
EM POLÍMERO METALIZADO NA COR PRATA,
COM EFEITO, TEXTURIZADO COM 27 CM DE
LARGURA ENTRE AS ALÇAS, ALÇAS E TAMPA
EM POLÍMERO METALIZADO NA COR
DOURADA.
ESTATUETA
SUPERIOR
INTERCAMBIÁVEL.
PLAQUETA
PARA
GRAVAÇÃO.
TROFÉU COM ALTURA DE 40CM, BASE
OITAVADA COM 14,50 CM DE LARGURA EM
POLÍMERO NA COR PRETA. SOBRE ESTA BASE
UMA TAÇA EM POLÍMERO COM DETALHES
COM 21,000 CM DE LARGURA EM AS ALÇAS
METALIZADA NA COR DOURADA COM
PINTURA INTERNA DOURADA METÁLICA.
ESTATUETA
SUPERIOR
INTERCAMBIÁVEL
PLAQUETA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO.
TROFÉU COM ALTURA DE 35CM, BASE
OITAVADA COM 12,10 CM DE LARGURA EM
POLÍMERO NA COR PRETA. SOBRE ESTA BASE
UMA TAÇA EM POLÍMERO COM DETALHES
COM 18,50 CM DE LARGURA EM AS ALÇAS
METALIZADA NA COR DOURADA COM
PINTURA INTERNA DOURADA METÁLICA.
ESTATUETA
SUPERIOR
INTERCAMBIÁVEL
PLAQUETA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO.
TROFÉU COM ALTURA DE 28CM, BASE
OITAVADA COM 10,10 CM DE LARGURA EM
POLÍMERO NA COR PRETA. SOBRE ESTA BASE
UMA TAÇA EM POLÍMERO COM DETALHES
COM 15,50 CM DE LARGURA EM AS ALÇAS
METALIZADA NA COR DOURADA COM
PINTURA INTERNA DOURADA METÁLICA.
ESTATUETA
SUPERIOR
INTERCAMBIÁVEL
PLAQUETA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO.
TROFÉU COM 45 CM DE ALTURA, BASE
REDONDA COM 21 CM DE LARGURA EM
POLÍMERO NA COR PRETA. SOBRE ESTA BASE
DOIS SUPORTES EM POLÍMERO METALIZADO
NA COR DOURADA INTERCALADA POR UM
ANEL METALIZADO NA COR PRATA. TAÇA EM
POLÍMERO METALIZADA NA PARTE EXTERNA
NA COR DOURADA E NA PARTE INTERNA COM
PINTURA DOURADA FOSCA COM 33 CM DE
LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS FOSCA NA
PARTE INTERNA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL.
PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO.
TROFÉU COM 41 CM DE ALTURA, BASE
REDONDA COM 21 CM DE LARGURA EM
POLÍMERO NA COR PRETA. SOBRE ESTA BASE
DOIS SUPORTES EM POLÍMERO METALIZADO
NA COR DOURADA INTERCALADA POR UM
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UNIDADE

VITORIA

10

R$147,091

R$1.470,91

UNIDADE

VITORIA

10

R$126,544

R$1.265,44

UNIDADE

VITORIA

20

R$99,04

R$1.980,80

UNIDADE

VITORIA

10

R$168,665

R$1.686,65

UNIDADE

VITORIA

10

R$156,567

R$1.565,67
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17

18

19

20

21

ANEL METALIZADO NA COR PRATA. TAÇA EM
POLÍMERO METALIZADA NA PARTE EXTERNA
NA COR DOURADA E NA PARTE INTERNA COM
PINTURA DOURADA FOSCA COM 33 CM DE
LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS FOSCA NA
PARTE INTERNA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL.
PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO. PLAQUETA EM
LATÃO PARA GRAVAÇÃO.
TROFÉU COM 36 CM DE ALTURA, BASE
REDONDA COM 21 CM DE LARGURA EM
POLÍMERO NA COR PRETA. SOBRE ESTA BASE
DOIS SUPORTES EM POLÍMERO METALIZADO
NA COR DOURADA INTERCALADA POR UM
ANEL METALIZADO NA COR PRATA. TAÇA EM
POLÍMERO METALIZADA NA PARTE EXTERNA
NA COR DOURADA E NA PARTE INTERNA COM
PINTURA DOURADA FOSCA COM 33 CM DE
LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS FOSCA NA
PARTE INTERNA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL.
PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO.
TROFÉU COM ALTURA DE 19 CM, BASE OVAL
COM 22,50 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA
COR PRETA COM FRISO NA TAMPA DA BASE
METALIZADA NA COR DOURADA. DOIS
SUPORTES EM POLÍMERO METALIZADO NA
COR DOURADA NAS LATERAIS. SOBRE ESTES
SUPORTES UMA ESTATUETA FIXA DE BOLA DE
FUTEBOL BRANCA COM GOMOS PINTADOS NA
COR PRETA, COM 7,9 CM DE LARGURA DE UM
LADO E DO OUTRO UMA ESTATUETA FIXA DE
GOLEIRO DE FUTEBOL.
PLAQUETA PARA
GRAVAÇÃO.
TROFÉU COM ALTURA DE 19 CM, BASE OVAL
COM 22,50 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA
COR PRETA COM FRISO NA TAMPA DA BASE
METALIZADA NA COR DOURADA. DOIS
SUPORTES EM POLÍMERO METALIZADO NA
COR DOURADA NAS LATERAIS. SOBRE ESTES
SUPORTES UMA ESTATUETA FIXA DE BOLA DE
FUTEBOL BRANCA COM GOMOS PINTADOS NA
COR PRETA, COM 7,9 CM DE LARGURA DE UM
LADO E DO OUTRO UMA ESTATUETA FIXA DE
JOGADOR DE FUTEBOL.
PLAQUETA PARA
GRAVAÇÃO.
TROFÉU COM ALTURA DE 19 CM, BASE OVAL
COM 22,50 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA
COR PRETA COM FRISO NA TAMPA DA BASE
METALIZADA NA COR DOURADA. DOIS
SUPORTES EM POLÍMERO METALIZADO NA
COR DOURADA NAS LATERAIS. SOBRE ESTES
SUPORTES UMA ESTATUETA FIXA DE BOLA DE
FUTEBOL BRANCA COM GOMOS PINTADOS NA
COR PRETA, COM 7,9 CM DE LARGURA DE UM
LADO E DO OUTRO UMA ESTATUETA FIXA DE
CHUTEIRA DE FUTEBOL.
PLAQUETA PARA
GRAVAÇÃO.
TROFÉU COM 79 CM DE ALTURA, BASE
OCTOGONAL COM 26,5 CM DE LARGURA EM
POLÍMERO METALIZADA NA COR VINHO.

ASSINADO DIGITALMENTE

UNIDADE

VITORIA

20

R$149,6145

R$2.992,29

UNIDADE

VITORIA

20

R$77,999

R$1.559,98

UNIDADE

VITORIA

20

R$77,999

R$1.559,98

UNIDADE

VITORIA

20

R$77,999

R$1.559,98

UNIDADE

VITORIA

5

R$465,312

R$2.326,56
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22

23

24

25

26

SOBRE ESTA BASE UM SUPORTE E DOIS ANÉIS
EM POLÍMERO METALIZADO NA COR
DOURADA. TAÇA EM POLÍMERO METALIZADO
NA COR DOURADA COM 46 CM DE LARGURA A
PARTIR DAS ALÇAS. TAMPA METALIZADA NA
COR DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL.
PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO.
TROFÉU COM 71 CM DE ALTURA, BASE
OCTOGONAL COM 26,5 CM DE LARGURA EM
POLÍMERO METALIZADA NA COR VINHO.
SOBRE ESTA BASE UM SUPORTE E DOIS ANÉIS
EM POLÍMERO METALIZADO NA COR
DOURADA. TAÇA EM POLÍMERO METALIZADO
NA COR DOURADA COM 46 CM DE LARGURA A
PARTIR DAS ALÇAS. TAMPA METALIZADA NA
COR DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL.
PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO.
TROFÉU COM 67 CM DE ALTURA, BASE
OCTOGONAL COM 26,5 CM DE LARGURA EM
POLÍMERO METALIZADA NA COR VINHO.
SOBRE ESTA BASE UM SUPORTE E DOIS ANÉIS
EM POLÍMERO METALIZADO NA COR
DOURADA. TAÇA EM POLÍMERO METALIZADO
NA COR DOURADA COM 46 CM DE LARGURA A
PARTIR DAS ALÇAS. TAMPA METALIZADA NA
COR DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL.
PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO.
TROFÉU COM 115 CM DE ALTURA, BASE
REDONDA COM 32 CM DE LARGURA EM
POLÍMERO METALIZADA NA COR DOURADA,
COM EFEITO, TEXTURIZADO. DOIS SUPORTES
INTERCALADOS POR UM ANEL EM POLÍMERO
METALIZADO NA COR DOURADA. TAÇA EM
POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA,
COM EFEITO, TEXTURIZADO NA PARTE
INFERIOR E NA PARTE SUPERIOR EM DOURADO
COM 58 CM DE LARGURA A PARTIR DAS
ALÇAS. TAMPA E ALÇAS EM POLÍMERO
METALIZADO NA COR DOURADA. ESTATUETA
INTERCAMBIÁVEL.
PLAQUETA
PARA
GRAVAÇÃO.
TROFÉU COM 115 CM DE ALTURA, BASE
REDONDA COM 32 CM DE LARGURA EM
POLÍMERO METALIZADA NA COR PRATA, COM
EFEITO,
TEXTURIZADO.
DOIS
SUPORTES
INTERCALADOS POR UM ANEL EM POLÍMERO
METALIZADO NA COR PRATA. TAÇA EM
POLÍMERO METALIZADO NA COR PRATA, COM
EFEITO, TEXTURIZADO NA PARTE INFERIOR E
NA PARTE SUPERIOR EM PRATA COM 58 CM DE
LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. TAMPA E
ALÇAS EM POLÍMERO METALIZADO NA COR
PRATA.
ESTATUETA
INTERCAMBIÁVEL.
PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO.
TROFÉU COM 115 CM DE ALTURA, BASE
REDONDA COM 32 CM DE LARGURA EM
POLÍMERO METALIZADA NA COR BRONZE,
COM EFEITO, TEXTURIZADO. DOIS SUPORTES
INTERCALADOS POR UM ANEL EM POLÍMERO

ASSINADO DIGITALMENTE

UNIDADE

VITORIA

5

R$398,344

R$1.991,72

UNIDADE

VITORIA

10

R$361,908

R$3.619,08

UNIDADE

VITORIA

3

R$640,97

R$1.922,91

UNIDADE

VITORIA

3

R$641,6367

R$1.924,91

UNIDADE

VITORIA

6

R$640,9683

R$3.845,81
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27

28

29

30

METALIZADO NA COR BRONZE. TAÇA EM
POLÍMERO METALIZADO NA COR BRONZE,
COM EFEITO, TEXTURIZADO NA PARTE
INFERIOR E NA PARTE SUPERIOR EM BRONZE
COM 58 CM DE LARGURA A PARTIR DAS
ALÇAS. TAMPA E ALÇAS EM POLÍMERO
METALIZADO NA COR BRONZE. ESTATUETA
INTERCAMBIÁVEL.
PLAQUETA
PARA
GRAVAÇÃO.
TROFÉU COM 67 CM DE ALTURA, COM BASE
OITAVADA COM 13,10 CM DE LARGURA EM
POLÍMERO NA COR PRETA. NA PARTE
SUPERIOR DESTA BASE UMA TAMPA EM
POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA,
UM CONE EM POLÍMERO COM DETALHES NA
PARTE SUPERIOR METALIZADA NA COR
DOURADA E UMA TAMPA EM POLÍMERO
METALIZADO NA COR DOURADA. ACIMA
DESTA TAMPA UMA COPA EM POLÍMERO
METALIZADO NA COR VERMELHA ACETINADA
COM 15,50 CM DE LARGURA ENTRE AS ALÇAS.
TAMPA E ALÇAS EM POLÍMERO METALIZADO
NA
COR
DOURADA.
ESTATUETA
INTERCAMBIÁVEL.
PLAQUETA
PARA
GRAVAÇÃO.
TROFÉU COM 56 CM DE ALTURA, COM BASE
OITAVADA COM 12,1 CM DE LARGURA EM
POLÍMERO NA COR PRETA. NA PARTE
SUPERIOR DESTA BASE UMA TAMPA EM
POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA,
UM CONE EM POLÍMERO COM DETALHES NA
PARTE SUPERIOR METALIZADA NA COR
DOURADA E UMA TAMPA EM POLÍMERO
METALIZADO NA COR DOURADA. ACIMA
DESTA TAMPA UMA COPA EM POLÍMERO
METALIZADO NA COR VERMELHA ACETINADA
COM 13,5 CM DE LARGURA ENTRE AS ALÇAS.
TAMPA E ALÇAS EM POLÍMERO METALIZADO
NA
COR
DOURADA.
ESTATUETA
INTERCAMBIÁVEL.
PLAQUETA
PARA
GRAVAÇÃO.
TROFÉU COM 48 CM DE ALTURA, COM BASE
OITAVADA COM 10,1 CM DE LARGURA EM
POLÍMERO NA COR PRETA. NA PARTE
SUPERIOR DESTA BASE UMA TAMPA EM
POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA,
UM CONE EM POLÍMERO COM DETALHES NA
PARTE SUPERIOR METALIZADA NA COR
DOURADA E UMA TAMPA EM POLÍMERO
METALIZADO NA COR DOURADA. ACIMA
DESTA TAMPA UMA COPA EM POLÍMERO
METALIZADO NA COR VERMELHA ACETINADA
COM 10,9 CM DE LARGURA ENTRE AS ALÇAS.
TAMPA E ALÇAS EM POLÍMERO METALIZADO
NA
COR
DOURADA.
ESTATUETA
INTERCAMBIÁVEL.
PLAQUETA
PARA
GRAVAÇÃO.
TROFÉU COM ALTURA DE 17 CM, COM BASE
QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM

ASSINADO DIGITALMENTE

UNIDADE

VITORIA

10

R$193,242

R$1.932,42

UNIDADE

VITORIA

10

R$175,249

R$1.752,49

UNIDADE

VITORIA

20

R$152,876

R$3.057,52

UNIDADE

VITORIA

100

R$32,3277

R$3.232,77

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 138

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
POLÍMERO NA COR PRETA. CONE EM
POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA,
TAÇA EM POLÍMERO METALIZADA INTERNA E
EXTERNA NA COR DOURADA COM DETALHES
TEXTURIZADOS E 9,2 CM DE LARGURA A
PARTIR DAS ALÇAS. PLAQUETA PARA
GRAVAÇÃO.
Total do Fornecedor:

R$ 52.851,00

137618 - VINICIUS RAUBER ME
Lote: 3 - TROFÉUS EM MDF DIVERSOS
Item
Produto
31 TROFÉU EM MDF COM ESPESSURA DE 10 MM E
ALTURA DE 30CM PINTADO COM TINTA
AUTOMOTIVA
PARA
COMPETIÇÃO
DE
MOTOCROSS
32 TROFEU EM MDF COM ESPESSURA DE 10 MM E
ALTURA DE 30CM PINTADO COM TINTA
AUTOMOTIVA PARA COMPETIÇAO DE ENDURO
FIM
33 TROFEU EM MDF COM ESPESSURA DE 10 MM E
ALTURA DE 30CM PINTADO COM TINTA
AUTOMOTIVA
PARA
COMPETIÇAO
DE
CICLISMO
34 TROFEU EM MDF COM ESPESSURA DE 10 MM E
ALTURA DE 30CM PINTADO COM TINTA
AUTOMOTIVA PARA COMPETIÇAO DE ENDURO
REGULARIDADE

Unidade
UNIDADE

Marca
STADIUM

Qtde
300

Valor Unitário
R$51,9993

Valor Total
R$15.599,80

UNIDADE

STADIUM

300

R$51,9993

R$15.599,80

UNIDADE

STADIUM

600

R$51,9993

R$31.199,60

UNIDADE

STADIUM

300

R$51,9993

R$15.599,80

Total do Fornecedor:

R$ 77.999,00

216828 - CLEBER BORGES BISPO ME
Lote: 1 - MEDALHAS DIVERSAS
Item
Produto
Unidade
1
MEDALHA FUNDIDA EM ANTIMÔNIO (ZAMAQ) UNIDADE
COM FORMATO REDONDO DIÂMETRO DE
80X80 MM, ESPESSURA DE 4,0MM, BANHO EM
METAL NA COR DOURADA. NA PARTE CENTRAL
DA MEDALHA ESTA FUNDIDO O BRASÃO DO
MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO PINTADO NAS
CORES AZUL, AMARELO NA BORDA EXTERNA
ESTA FUNDIDO OS DIZERES: "PREFEITURA
MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO" COM O
FUNDO PINTADO EM AZUL. NO VERSO DA
MEDALHA ADESIVO COM IMPRESSÃO A LASER
COLORIDO COM OS DIZERES DA COMPETIÇÃO.
FITA COM 25 MM DE LARGURA E 80 CM DE
COMPRIMENTO ESTAMPADO O BRASÃO DE
BENEDITO NOVO E ESCRITO MUNICIPIO DE
BENEDITO NOVO.
2
MEDALHA FUNDIDA EM ANTIMÔNIO (ZAMAQ) UNIDADE
COM FORMATO REDONDO DIÂMETRO DE
80X80 MM, ESPESSURA DE 4,0MM, BANHO EM
METAL NA COR PRATA. NA PARTE CENTRAL DA
MEDALHA ESTA FUNDIDO O BRASÃO DO
MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO PINTADO NAS
CORES AZUL, AMARELO NA BORDA EXTERNA
ESTA FUNDIDO OS DIZERES: "PREFEITURA
MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO" COM O
FUNDO PINTADO EM AZUL. NO VERSO DA

ASSINADO DIGITALMENTE

Marca
ELOART

Qtde
1.000

Valor Unitário
R$7,0795

Valor Total
R$7.079,47

ELOART

1.000

R$7,0795

R$7.079,47
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3

4

5

6

MEDALHA ADESIVO COM IMPRESSÃO A LASER
COLORIDO COM OS DIZERES DA COMPETIÇÃO.
FITA COM 25 MM DE LARGURA E 80 CM DE
COMPRIMENTO ESTAMPADO O BRASÃO DE
BENEDITO NOVO E ESCRITO MUNICIPIO DE
BENEDITO NOVO.
MEDALHA FUNDIDA EM ANTIMÔNIO (ZAMAQ)
COM FORMATO REDONDO DIÂMETRO DE
80X80 MM, ESPESSURA DE 4,0MM, BANHO EM
METAL NA COR BRONZE. NA PARTE CENTRAL
DA MEDALHA ESTA FUNDIDO O BRASÃO DO
MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO PINTADO NAS
CORES AZUL, AMARELO NA BORDA EXTERNA
ESTA FUNDIDO OS DIZERES: "PREFEITURA
MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO" COM O
FUNDO PINTADO EM AZUL. NO VERSO DA
MEDALHA ADESIVO COM IMPRESSÃO A LASER
COLORIDO COM OS DIZERES DA COMPETIÇÃO.
FITA COM 25 MM DE LARGURA E 80 CM DE
COMPRIMENTO ESTAMPADO O BRASÃO DE
BENEDITO NOVO E ESCRITO MUNICIPIO DE
BENEDITO NOVO.
MEDALHA FUNDIDA EM ANTIMÔNIO (ZAMAQ)
COM FORMATO REDONDO DIÂMETRO DE
80X80 MM, ESPESSURA DE 4,0MM, BANHO EM
METAL NA COR COBRE. NA PARTE CENTRAL DA
MEDALHA ESTA FUNDIDO O BRASÃO DO
MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO PINTADO NAS
CORES AZUL, AMARELO NA BORDA EXTERNA
ESTA FUNDIDO OS DIZERES: "PREFEITURA
MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO" COM O
FUNDO PINTADO EM AZUL. NO VERSO DA
MEDALHA ADESIVO COM IMPRESSÃO A LASER
COLORIDO COM OS DIZERES DA COMPETIÇÃO.
FITA COM 25 MM DE LARGURA E 80 CM DE
COMPRIMENTO ESTAMPADO O BRASÃO DE
BENEDITO NOVO E ESCRITO MUNICIPIO DE
BENEDITO NOVO.
MEDALHA FUNDIDA EM ANTIMÔNIO (ZAMAQ)
COM FORMATO REDONDO DIÂMETRO DE
55X55 MM, ESPESSURA DE 4,0MM, BANHO EM
METAL NA COR DOURADA. NA PARTE CENTRAL
DA MEDALHA ESTA FUNDIDO O BRASÃO DO
MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO PINTADO NAS
CORES AZUL, AMARELO NA BORDA EXTERNA
ESTA FUNDIDO OS DIZERES: "PREFEITURA
MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO" COM O
FUNDO PINTADO EM AZUL. NO VERSO DA
MEDALHA ADESIVO COM IMPRESSÃO A LASER
COLORIDO COM OS DIZERES DA COMPETIÇÃO.
FITA COM 20 MM DE LARGURA E 80 CM DE
COMPRIMENTO ESTAMPADO O BRASÃO DE
BENEDITO NOVO E ESCRITO MUNICIPIO DE
BENEDITO NOVO.
MEDALHA FUNDIDA EM ANTIMÔNIO (ZAMAQ)
COM FORMATO REDONDO DIÂMETRO DE
55X55 MM, ESPESSURA DE 4,0MM, BANHO EM
METAL NA COR PRATA. NA PARTE CENTRAL DA
MEDALHA ESTA FUNDIDO O BRASÃO DO

ASSINADO DIGITALMENTE

UNIDADE

ELOART

1.000

R$7,0795

R$7.079,47

UNIDADE

ELOART

1.000

R$7,0795

R$7.079,47

UNIDADE

ELOART

1.000

R$5,4155

R$5.415,53

UNIDADE

ELOART

1.000

R$5,4155

R$5.415,53
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7

8

MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO PINTADO NAS
CORES AZUL, AMARELO NA BORDA EXTERNA
ESTA FUNDIDO OS DIZERES: "PREFEITURA
MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO" COM O
FUNDO PINTADO EM AZUL. NO VERSO DA
MEDALHA ADESIVO COM IMPRESSÃO A LASER
COLORIDO COM OS DIZERES DA COMPETIÇÃO.
FITA COM 20 MM DE LARGURA E 80 CM DE
COMPRIMENTO ESTAMPADO O BRASÃO DE
BENEDITO NOVO E ESCRITO MUNICIPIO DE
BENEDITO NOVO.
MEDALHA FUNDIDA EM ANTIMÔNIO (ZAMAQ) UNIDADE
COM FORMATO REDONDO DIÂMETRO DE
55X55 MM, ESPESSURA DE 4,0MM, BANHO EM
METAL NA COR BRONZE. NA PARTE CENTRAL
DA MEDALHA ESTA FUNDIDO O BRASÃO DO
MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO PINTADO NAS
CORES AZUL, AMARELO NA BORDA EXTERNA
ESTA FUNDIDO OS DIZERES: "PREFEITURA
MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO" COM O
FUNDO PINTADO EM AZUL. NO VERSO DA
MEDALHA ADESIVO COM IMPRESSÃO A LASER
COLORIDO COM OS DIZERES DA COMPETIÇÃO.
FITA COM 20 MM DE LARGURA E 80 CM DE
COMPRIMENTO ESTAMPADO O BRASÃO DE
BENEDITO NOVO E ESCRITO MUNICIPIO DE
BENEDITO NOVO.
MEDALHA FUNDIDA EM ANTIMÔNIO (ZAMAQ) UNIDADE
COM FORMATO REDONDO DIÂMETRO DE
55X55 MM, ESPESSURA DE 4,0MM, BANHO EM
METAL NA COR COBRE. NA PARTE CENTRAL DA
MEDALHA ESTA FUNDIDO O BRASÃO DO
MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO PINTADO NAS
CORES AZUL, AMARELO NA BORDA EXTERNA
ESTA FUNDIDO OS DIZERES: "PREFEITURA
MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO" COM O
FUNDO PINTADO EM AZUL. NO VERSO DA
MEDALHA ADESIVO COM IMPRESSÃO A LASER
COLORIDO COM OS DIZERES DA COMPETIÇÃO.
FITA COM 20 MM DE LARGURA E 80 CM DE
COMPRIMENTO ESTAMPADO O BRASÃO DE
BENEDITO NOVO E ESCRITO MUNICIPIO DE
BENEDITO NOVO.

ELOART

1.000

R$5,4155

R$5.415,53

ELOART

1.000

R$5,4155

R$5.415,53

Total do Fornecedor:

R$ 49.980,00

Benedito Novo/ SC, 28 de junho de 2021.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo

ASSINADO DIGITALMENTE
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão: 69/2021
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:
17280 - FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
Item
Produto
Unidade
3
SÊMEN DE TOURO PROVADO DA RAÇA RED DOSE
ANGUS, COM PROVA PELA ASSOCIAÇÃO
AMERICANA DE RED ANGUS, NÃO INFERIOR A
MAIO/2021,
COM
AS
SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS: FACILIDADE DE PARTO
DEIRETA(CED) > OU = A 12; PESO DE
DESMAME(WW) > OU = A 70; PESO AO
ANO(YW) > OU = A 120; AREA DE OLHO DE
LOMBO(REA)
>
OU
=
A
0.00;
MARMOREIO(MARB) > OU = A 0.2
4
SÊMEN DE TOURO PROVADO DA RAÇA DOSE
BRAHMA, COM PROVA PELA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
CRIADORES
DE
ZEBU(PMGZ/ABCZ), NÃO INFERIOR A 2021-1,
QUE POSSUA FILHOS NASCIDOS, COM AS
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: IABCZ > OU = A
20,00; PESO A DESMAMA(PD-ED) > OU = A
9,00; PESO AO ANO(PA-ED) > OU = A 9,00
6
SÊMEN DE TOURO PROVADO DA RAÇA GIR DOSE
LEITEIRO, COM PROVA PELO PROGRAMA
NACIONAL DE MELHORAMENTO DO GIR
LEITEIRO (PNMGL), NÃO INFERIOR A 2020,
COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TOURO
A2A2; PTAL > OU = A 600; MAE COM
PRODUCAO ACIMA DE 6,000KG
7
SÊMEN DE TOURO PROVADO DA RAÇA DOSE
LIMOUSIN,
COM
AS
SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS:
DEP
DEPESO
AO
NASCER(PN)
OU = 0.00; PESO AO
DESMAME(P205) OU = 250; PESO AO ANO
(P365) OU = 500
9
SÊMEN DE TOURO PROVADO DA RAÇA DOSE
SENEPOL, COM PROVA PELA EMBRAPA
GENEPLUS, NÃO INFERIOR A JUNHO/2020,
COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: DEP DE
PESO AO NASCER(PN) OU = A 0,6; DEP DE
PESO Á DESMAMA(PD) OU = A 0.5; DEP DE
PESO AO SOBREANO(PS) OU = A 7,0; DEP DE
GANHO A DESMAMA (GPD) OU = A 6,0; AREA
OLHO LOMBO(AOL) OU = A 2,00; INDICE DE
QUALIFICAÇÃO GENETICA TOP 10.0% OU

ASSINADO DIGITALMENTE

Marca
GENEX

Qtde
300

Valor Unitário
R$23,00

Valor Total
R$6.900,00

GENEX

200

R$23,40

R$4.680,00

GENEX

250

R$23,00

R$5.750,00

CRV LAGOA

80

R$22,90

R$1.832,00

GENEX

300

R$24,50

R$7.350,00
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10

11

12

13

14

15

16

MELHOR
SEMEN DE TOURO DA RAÇA CHAROLÊS, DOSE
PROVADO PELA ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE
CHAROLÊS, COM PROVA NÃO INFERIOR A
MAIO/2021,
COM
AS
SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS: FACILIDADE DE PARTO(CE)
> OU = A 3.0; PESO DE DESMAMA(WW) > OU =
A 45; PESO AO ANO(YW) > OU = A 75;
LEITE(MILK) > OU = 6
SEMEN DE TOURO PROVADO DA RAÇA DOSE
SIMENTAL, COM PROVA PELA ASSOCIAÇÃO
AMERICANA DE SIMENTAL OU EQUIVALENTE
APRESENTANDO TABELA DE CONVERSÃO,
COM PROVA NÃO INFERIOR A ABRIL 2021,
COM
AS
SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS:
FACILIDADE DE PARTO (CE) > OU = A 7,0; PESO
DE DESMAMA(WEAN) > OU = 75; PESO AO
ANO(YEAR) > OU = A 120; AREA OLHO
LOMBO(REA) > OU = A 1
SÊMEN DE TOURO PROVADO DA RAÇA DOSE
ABEERDEN ANGUS, COM PROVA PELA
ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE ANGUS, NÃO
INFERIOR A MAIO/2021, COM AS SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS: FACILIDADE DE PARTO
(CED) > OU = A 15; PESO DE DESMAME(WW) >
OU = A 65; PESO AO ANO(YW) > OU = A 120;
AREA DE OLHO DE LOMBO(RE) > OU = A 0,5
SÊMEN DE TOURO DA RAÇA PARDO SUIÇO DOSE
PROVADO COM PROVA OFICIAL PELO DAIRY
BULLS/INTERBULL NÃO INFERIOR A ABRIL/2021
COM
AS
SEGUINTES
CARACTERISTICAS
MINIMAS PTA LEITE OU = A 1500; PROTEINA
OU IGUAL A 50; GORDURA OU IGUAL A 50;
FACILIDADE DE PARTO OU = A 3; PTI OU = A
120
BAINHA PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM PACOTE
MATERIAL FLEXIVEL DE PRIMEIRA LINHA, TIPO
FRANCESA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES
LUVA PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LONGA, CAIXA
CINCO DEDOS, PARA APALPAÇÃO RETAL COM
90 CM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
NITROGÊNIO LIQUIDO COM PUREZA MÍNIMA LITRO
DE 99%, APRESENTADO CERTIFICADO DIGITAL
DE CONFORMIDADE NÃO INFERIOR A
MAIO/2021

GENEX

40

R$24,00

R$960,00

GENEX

50

R$24,00

R$1.200,00

GENEX

60

R$29,50

R$1.770,00

GENEX

60

R$33,00

R$1.980,00

WAGO

20

R$25,90

R$518,00

WAGO

20

R$54,00

R$1.080,00

MESSER

300

R$4,50

R$1.350,00

Total do Fornecedor:

R$ 35.370,00

207560 - ANDRE TONIAL SCHROEDER SERVICOS VETERINARIOS
Item
Produto
Unidade
1
SÊMEN DE TOURO PROVADO DA RAÇA DOSE
TABAPUA, COM PROVA PELA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE CRIADORES DE ZEBU(PMGZ),
NÃO INFERIOR A 2021-1, COM AS SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS: IABCZ > OU = A 13; PESO Á
DESMAMA - EFEITO DIRETO (PD- EDG) > OU =
A 7; PESO AO ANO EFEITO DIRETO (PA-ED) >
OU = A 12; PESO AO SOBREANO EFEITO
DIRETO (PS-ED) > OU = A 12; PRECOCIDADE (P)

ASSINADO DIGITALMENTE

Marca
ALTA
BALANCETE

Qtde
50

Valor Unitário
R$23,20

Valor Total
R$1.160,00

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 143

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

2

5

8

> OU = A 2; MUSCULOSIDADE(M) > OU = A
4,8; AREA OLHO LOMBO(AOL) > OU = A 2,5
SÊMEN DE TOURO DA RAÇA BRAFORD,
PROVADO PELA PAMPAPLUS, COM PROVA
NÃO INFERIOR A MAIO/2021, COM AS
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: INDICE GERAL
TOP 10% OU MELHOR; PESO AO NASCIMENTO
PN OU = A 0,35; PESO DE DESMAMA DIRETO
(PDD) OU = A 6; PESO AO SOBREANO(PS) OU
= A 12; GANHO POS-DESMAMA(GPD) OU = A
5
SÊMEN DE TOURO PROVADO DA RAÇA
NELORE, COM PROVA PELA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
CRIADORES
DE
ZEBU(PMGZ/ABCZ), NÃO INFERIOR A 2021-1,
QUE POSSUA FILHOS NASCIDOS, COM AS
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: IABCZ OU = A
19,00; PESO A DESMAMA(PD-ED) OU = A 3,00;
PESO AO ANO(PA-ED) OU = A 10,00; IDADE AO
PRIMEIRO PARTO(IPP) OU = A -13.00; AREA
OLHO LOMBO (AOLG) OU = A 1,8
SÊMEN DE TOURO PROVADO DA RAÇA JERSEY,
COM PROVA PELO DAIRY BULLS, NÃO
INFERIOR A ABRIL 2021, COM AS SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS: PTA LEITE OU = A 500 LBS,
% GORDURA OU = A 0.00; % PROTEINA OU =
A 0.00; CCS OU = A 3,00; VIDA PRODUTIVA OU
= A 2; TIPO OU = A 0.00; JPI OU = A 90;
COMPOSTO DE UBERE(JUI) OU = A 4

DOSE

ALTA
RESPEITADO

100

R$22,00

R$2.200,00

DOSE

ALTA GORRAN
CAMP.

100

R$22,00

R$2.200,00

DOSE

ALTA JETSON

300

R$26,50

R$7.950,00

Total do Fornecedor:

R$ 13.510,00

Benedito Novo/ SC, 28 de junho de 2021.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo
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Biguaçu
Prefeitura
CONVOCAÇÃO Nº 66 EDITAL 001/2016

Publicação Nº 3124160

CONVOCAÇÃO Nº 66 – Edital 001/2016
O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 98, inciso X, da Lei Orgânica do Município de
Biguaçu CONVOCA os candidatos aprovados no Concurso Público Edital 001/2016, abaixo relacionados para comparecerem na Prefeitura
Municipal de Biguaçu, situada na Praça Nereu Ramos, nº 90, Centro, Biguaçu – SC, no PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, munidos da
Carteira de Identidade e CPF (originais) para dar início ao processo de sua admissão.
O COMPARECIMENTO PESSOAL DOS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS É INDISPENSÁVEL, ENTENDENDO-SE QUE O NÃO COMPARECIMENTO SERÁ TIDO COMO DESISTÊNCIA DA EXPECTATIVA DO DIREITO À VAGA. Após aprovação no referido exame pré-admissional, os
candidatos serão nomeados e tomarão posse no exercício do cargo.
Biguaçu, 25 de junho de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal
CARGO: ESCRITURÁRIO
10 - PEDRO MIGUEL DA SILVA DE SOUSA

CP39/2021-PMB

Publicação Nº 3123970
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5C56D759FD8A10B29668331704598F9C80FEC89F

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS
AVISO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº39/2021-FMS.
OBJETO: Contratação de estabelecimentos institucionais especializados no tratamento adequado às pessoas adultas acometidas de transtorno decorrente do uso, abuso ou dependência de psicoativas – SPA (Álcool, Crack, cocaína, entre outras) em regime de internação para o
acolhimento temporário destas que passam por situação de risco social ou ameaça à integridade física, moral e social.
O edital encontra-se aberto aos interessados devendo os mesmos apresentar a documentação para habilitação e proposta, a partir do dia
29/06/2021 até 30/07/2021.
Recebido os envelopes, a Comissão analisará a documentação na Sala de Licitações da PMB. Local para obtenção do edital: site da PMB:
ww.bigua.sc.gov.br, ou no Setor de Licitação da PMB.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 30944100
Biguaçu 28 de junho de 2021.
SALMIR DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 106/2021

Publicação Nº 3124898

DECRETO Nº 106/2021 DE: 24 DE JUNHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 080/2020, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU E DEFINE OUTRAS MEDIDAS PARA EM FRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA OS FINS DO DISPOSTO NO ART. 65 DA LEI COMPLEMENTAR NACIONAL Nº 101, DE 2000 E LEI MUNICIPAL Nº 3.960/2019
(LDO).
SALMIR DA SILVA, Prefeito Municipal de BIGUAÇU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica (inciso VII do art. 98)
e demais legislações aplicáveis,
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na
forma do art. 196 da Constituição da República;
Considerando a emergência em saúde pública de importância nacional declarada pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de
2020, em razão do novo Coronavírus (COVID-19);
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Considerando a Lei Nacional nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;
Considerando a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, que "Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN)
em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)";
Considerando a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, também do Ministério da Saúde, que regulamenta e operacionaliza a Lei nº
13.797/2020, estabelecendo medidas para o enfrentamento da emergência em saúde pública;
Considerando o disposto no Decreto nº 509, do Governo do Estado de Santa Catarina, publicado em de 17 de março de 2020;
Considerando o Decreto Legislativo 18.332/2020 da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina;
Considerando que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o Senado Federal, reconheceram a existência de calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000;
Considerando o disposto no Decreto nº 063/2020, 069/2020 e 072/2020 do Município de Biguaçu;
Considerando a previsão de impactos nas finanças públicas decorrentes desta pandemia, já explicitado pela União e Estado de Santa Catarina através do reconhecimento de Calamidade Pública, que evidencia a necessidade de descumprimento das metas fiscais e demonstra que
os impactos alcançarão os municípios.
DECRETA:
Art. 1º - O art. 1º do Decreto nº 080, de 17 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica decretado o estado de calamidade pública no município de Biguaçu, para fins de enfrentamento da pandemia de COVID-19,
até 30 de agosto de 2021.”
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data e sua publicação, revogando o Decreto nº 027/2021, de 26 de fevereiro de 2021 e demais
disposições em contrário.
Biguaçu, 24 de junho de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal
Reg. Publ. n/data
Marivalde Inêz Kons
Diretoria Executiva de Legislação
e Expediente

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DAS ATAS 58 A 58 DO RP 40/2021 FMS

Publicação Nº 3124903

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021 DO RP 40/2021 FMS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA O CENTRO DE CASTRAÇÃO DE BIGUAÇU (CECAB) E VIGILÂNCIA DE ZOONOSES.
VENCEDOR: TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI
VALOR TOTAL: 28.278,10
VIGÊNCIA: 28/06/2021 À 28/06/2022
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2021 DO RP 40/2021 FMS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA O CENTRO DE CASTRAÇÃO DE BIGUAÇU (CECAB) E VIGILÂNCIA DE ZOONOSES.
VENCEDOR: MATOS MEDICAMENTOS LTDA
VALOR TOTAL: 100.640,59
VIGÊNCIA: 28/06/2021 À 28/06/2022
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021 DO RP 40/2021 FMS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA O CENTRO DE CASTRAÇÃO DE BIGUAÇU (CECAB) E VIGILÂNCIA DE ZOONOSES.
VENCEDOR: EVOLUÇÃO PET COM. DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E VETERINÃ RIA LTDA -ME
ASSINADO DIGITALMENTE
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VALOR TOTAL: 21.737,00
VIGÊNCIA: 28/06/2021 À 28/06/2022
A ÍNTEGRA DA ATA SE ENCONTRA NO SITE DA PREFEITURA DE BIGUAÇU, www.bigua.sc.gov.br
Biguaçu, 29 de junho de 2021
SALMIR DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 4050/2021

Publicação Nº 3124981

LEI Nº 4050/2021 DE: 25 DE JUNHO DE 2021.
DENOMINA VIA PÚBLICA “RUA DAVID MIRANDA” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SALMIR DA SILVA, Prefeito do Município de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pelo inciso IV, do art. 98 da
Lei Orgânica do Município, faço saber a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada de “Rua David Miranda”, a via pública com extensão de aproximadamente 245 (duzentos e quarenta e cinco)
metros, possuindo largura de 5,00 (cinco) metros. Logradouro a ser denominado parte da Rua João Benedito da Luz, com coordenadas
27º24.33’12’’S, 48º37.49’27’’O e finaliza na acesso à BR 101, com coordenadas 27º24.34’07’’S, 48º37.41’.03’’O, bairro Tijuquinhas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Biguaçu, 25 de junho de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal
Lei nº 4050/2021, de 25/06/2021
Sancionada em 25/06/2021
Reg. Publ. n/data
Marivalde Inêz Kons
Diretoria Executiva de Legislação
e Expediente

PE 74/2021-PMB
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

Publicação Nº 3124173
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C7C08F99A982A5A8077EA95A8CF49DD306C33908

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2021 – PMB
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE TOPOGRAFIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA
DE BIGUAÇU.
Recebimento das Propostas: das 14:00h do dia 29/06/2021, às 14:00h do dia 13/07/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: às 14:15h do dia 13/07/2021, no endereço eletrônico comprasbr.com.br, horário de Brasília. Local
para obtenção do edital: o site da Prefeitura https://www.bigua.sc.gov.br/ e site comprasbr.com.br
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3094 4100.
Biguaçu, 28 de junho de 2021.
SALMIR DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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Publicação Nº 3124388
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CD0328FF64C210314C840CAF5788FC90B803DEF3

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2021 – PMB
COM ITENS DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA (LEI N° 123/2006) E PARTICIPAÇÃO LIVRE.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DOS SETORES DAS
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. DE BIGUAÇU.
Recebimento das Propostas: das 14:00h do dia 29/06/2021, às 14:00h do dia 13/07/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: às 14:15h do dia 13/07/2021, no endereço eletrônico comprasbr.com.br, horário de Brasília. Local
para obtenção do edital: o site da Prefeitura https://www.bigua.sc.gov.br/ e site comprasbr.com.br
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3094 4100.
Biguaçu, 28 de junho de 2021.
SALMIR DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 2381/2021

Publicação Nº 3124982

PORTARIA nº 2381/2021
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), JORDANA DA FONSECA GAUTERIO, ocupante do cargo efetivo de ENFERMEIRO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº
6739/2021 em anexo, no período de 14/06/2021 a 13/07/2021.
Biguaçu, 28 de junho de 2021.
VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2382/2021

Publicação Nº 3124983

PORTARIA nº 2382/2021
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), ANA CAROLINE SOARES, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS V (SERVENTE) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme
Processo nº 6881/2021 em anexo, no período de 14/06/2021 a 22/06/2021.
Biguaçu, 28 de junho de 2021.
VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2383/2021

Publicação Nº 3124984

PORTARIA nº 2383/2021
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), JULIANY NASCIMENTO SILVA, ocupante do cargo efetivo de MÉDICO ESPECIALISTA II (GINECOLOGISTA)
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– SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 6689/2021 em anexo, no período de 08/06/2021 a 16/06/2021.
Biguaçu, 28 de junho de 2021.
VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2384/2021

Publicação Nº 3124986

PORTARIA nº 2384/2021
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), AUDERLY MARCUS VIEIRA DE SOUZA, 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
6451/2021 em anexo, no período de 02/06/2021 a 11/06/2021.
Biguaçu, 28 de junho de 2021.
VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2385/2021

Publicação Nº 3124987

PORTARIA nº 2385/2021
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), AUDERLY MARCUS VIEIRA DE SOUZA, 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
6643/2021 em anexo, no período de 12/06/2021 a 19/06/2021.
Biguaçu, 28 de junho de 2021.
VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2386/2021

Publicação Nº 3124989

PORTARIA nº 2386/2021
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), LEANDRO MACHADO, ocupante do cargo efetivo de OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA – SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde,
conforme Processo nº 6768/2021 em anexo, no período de 12/06/2021 a 18/06/2021.
Biguaçu, 28 de junho de 2021.
VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2387/2021

Publicação Nº 3124990

PORTARIA nº 2387/2021
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:
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CONCEDER ao (a) servidor (a), THIAGO FERREIRA, 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 6596/2021 em anexo, no período de 10/06/2021.
Biguaçu, 28 de junho de 2021.
VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2388/2021

Publicação Nº 3124991

PORTARIA nº 2388/2021
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), PEDRO JOÃO DA SILVA, 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 6160/2021 em anexo, no período de 01/06/2021 a 01/12/2021.
Biguaçu, 28 de junho de 2021.
VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2389/2021

Publicação Nº 3124992

PORTARIA nº 2389/2021
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), JAQUELINE GRAÇA COSTA, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE ENSINO – SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, conforme
Processo nº 6832/2021, no período de 14/06/2021 a 17/06/2021.
Biguaçu, 28 de junho de 2021.
VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2390/2021

Publicação Nº 3124993

PORTARIA nº 2390 de 28 de junho de 2021
Concede Readaptação ao(a) servidor(a), ocupante do cargo efetivo, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município
de 06 de setembro de 2010.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Readaptação ao (a) servidor (a) NILO CELSO SCHEIDT, de acordo com o art. 64 da Lei Complementar nº 53/2012, inscrito
(a) na matrícula funcional nº 7104, ocupante do cargo efetivo de CALCETEIRO com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal
da Receita.
§ 1º O (a) Servidor (a) desenvolverá suas atividades na Secretaria Municipal da Receita, exercendo serviços burocráticos.
§ 2º O período de manutenção da readaptação é de 02/06/2021 a 30/11/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 02/06/2021.
Biguaçu, 28 de junho de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 2391/2021

Publicação Nº 3124994

PORTARIA nº 2391 de 28 de junho de 2021
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 2090/2021, que passa a ter a seguinte redação:
“CONCEDER ao (a) servidor (a), CLAUDIA MARIA DE AGOSTINHO ARCENO, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
V (SERVENTE) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento
de Saúde, conforme Processo nº 5595/2021 em anexo, no período de 19/05/2021 a 16/07/2021.”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 19/05/2021.
Biguaçu, 28 de junho de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2392/2021

Publicação Nº 3124995

PORTARIA nº 2392 de 28 de junho de 2021
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.”
RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizado a dirigir veículos da municipalidade os servidores:
ADRIANO MEDEIROS FERREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;
AIRTON VENTURA DOS SANTOS, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal);
ALEXANDRE FRANCO MATOS PEREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
ALEXANDRE GUEDES, ocupante do Cargo Comissionado de Assistente Operacional;
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;
ALTAMIRO DA ROSA, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Vigilância Epidemiológica;
ALYSSON ERTAL, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Cultura;
AMANDA MORLOS, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Planejamento Urbano;
ANA CLAUDIA MACIEL DA MAIA DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Atendente da Criança e do Adolescente;
ANA CRISTINA ESPÍNDOLA, ocupante do Cargo Comissionado de Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação;
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 Serviços Urbanos;
ANDRÉ GOMES, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Geral;
ANDRÉ LEAL, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico;
ANORALDO BORBA FILHO, ocupante do Cargo Efetivo de Calceteiro;
ANTERO CLAITON VARELA, ocupante do Cargo Efetivo de Enfermeiro;
ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA BARROS, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Desenvolvimento Urbano e Transportes;
ANTÔNIO CARLOS VIEIRA, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Geral de Obras e Infraestrutura;
ANTÔNIO LEOCÁDIO ELISARDO, ocupante do Cargo Efetivo de Calceteiro;
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;
BIANCA CRISTINA DA ROSA, ocupante do Cargo Comissionado de Coordenador da Casa do Povo de Cachoeiras;
BRUNO CÉLIO DA SILVA, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Saúde;
BRUNO RAFAEL CARNEIRO, ocupante do Cargo Temporário de Guarda Patrimonial;
CARLOS EDUARDO FERREIRA, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Escolar III;
CARLOS EDUARDO FUZZI, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
CARLOS ENRIQUE FERREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Professor;
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;
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CHARLES CORREIA, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Patrola;
CINTIA ROSA DE SOUZA, ocupante do Cargo Efetivo de Monitor do Transporte Escolar;
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 Chefe de Divisão de Agropecuária;
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;
DÉCIO PELEGRINI, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos Municipais II;
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;
EDERSON KREMER DE SOUZA, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Participativa;
EDESIO DONATO DE SOUZA FILHO, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Atendimento ao Agricultor;
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 Técnico da Famabi;
EDSON LUIZ DE SOUZA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Mapeamento de Áreas de Risco;
ELIANI MARCHINHAKI, ocupante do Cargo Comissionado de Coordenador de Vigilância Socioassistencial;
ELSON JOÃO DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Roçadeira Costal;
ENIO BOLL, ocupante do Cargo Efetivo Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados;
ERIKS RIBEIRO DA SILVA, ocupante do Cargo Temporário de Guarda Patrimonial;
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 LEANDRO MAFIOLETE, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Topografia;
FABIO SOUZA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Mecânico;
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;
FRANCIS BARP REIS, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Ambiental;
FULVIO HENRIQUE, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Civil;
GABRIEL ANSELMO CARDOSO, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Edificações;
GABRIEL CRISTANI MORFIM, ocupante do Cargo Comissionado de Assistente de Trânsito e Desenvolvimento Urbano;
GEDIR PRAZERES, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados;
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 FREDERICO MARDER, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Civil;
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;
HERTO LUNARDELLI JUNIOR, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal);
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;
JAQUELINE SANTOS BERNARDO, ocupante do Cargo Efetivo de Bibliotecário;
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 GARCIA, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
JEAN CARLOS DE MELO, ocupante do cargo comissionado de Gerente de Obras e Manutenção Escolar;
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 DOMINGOS ZIMMERMANN, ocupante do cargo comissionado de Superintendente da Defesa Civil;
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;
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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 DOS SANTOS DE ANDRADE, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados;
JOSE LUIZ ALVES, ocupante do Cargo Efetivo de Especialista em Assuntos Educacionais;
JOSE LUIZ CARDOSO, ocupante do Cargo Comissionado de Assistente Operacional;
JOSE RICARDO BIM GOMES, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico Em Enfermagem Plantonista;
JOSSIANE COSTA DE MELO, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Exatoria;
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);
LEANDRO DE SOUZA CUNHA, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;
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;
LUCIANO FREIBERGER, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Integração e Atenção em Saúde;
LUIS ANDRE PIMENTEL MACEDO, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
LUIZ BEZERRA DOS SANTOS, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Administrativo Famabi;
LUIZ FERNANDO CHALTEIN DE OLIVEIRA BELLO, ocupante do Cargo Efetivo de Médico Veterinário;
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;
MANOELA LUCIANO DE AMORIM, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Veterinário I;
MARCELO CONRAT, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura;
MARCIO ROBERTO DIAS DA SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Saúde II;
MARCONDES RODRIGUES BORBA, ocupante do Cargo Comissionado de Superintendente da FAMABI;
MARCOS AURÉLIO DE LARA, ocupante do Cargo Comissionado de Assistente de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer;
MARCOS VINICIOS GONÇALVES, ocupante do Cargo Comissionado de Procurador Geral do Município;
MARIANA ESTER BORGES COSTA, ocupante do Cargo Efetivo de Enfermeiro II;
MARIANA MARIA KONS HOFFMANN, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Obras e Posturas;
MARINA KOERICH, ocupante do Cargo Efetivo de Especialista em Assuntos Educacionais;
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;
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 Assessor de Ensino Fundamental;
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;
PAULO ROBERTO DA SILVA, ocupante do Cargo Temporário de Agente de Endemias;
PATRICK MACHRY, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos Municipais II;
PAULO RODRIGO FERREIRA, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Acompanhamento Externo;
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 EMILIO POLLMANN, ocupante do Cargo Efetivo de Mecânico;
RAFAEL ROBERTO ROMAN, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Civil;
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 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;
RODRIGO JAIR MARTINS, 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;
ROSINEI JOSE CUNHA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Obras Públicas;
RUAN CARLOS DE SOUSA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal);
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SÁLVIO DA SILVA, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Governo;
SIDNEI ALVES MOREIRA, ocupante do Cargo Temporário de Agente de Endemias;
SINCLER BILCK, ocupante do Cargo Efetivo de Guarda Patrimonial;
SUELENO PEIXER DOS SANTOS, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Execução de Obras Públicas;
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 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;
VANESSA ROSA, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Municipal de Trânsito;
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;
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 2337/2021.
Biguaçu, 28 de junho de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº69/2021 - PMB

Publicação Nº 3124350

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 – PMB
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA PARA O SISTEMA PRÓ EMPREGO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU.
Recebimento das Propostas: das 14:00h do dia 11/06/2021, às 14:00h do dia 14/07/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: às 14:15h do dia 14/07/2021, no endereço eletrônico comprasbr.com.br, horário de Brasília. Local
para obtenção do edital: o site da Prefeitura https://www.bigua.sc.gov.br/ e site comprasbr.com.br
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3094 4100.
Biguaçu, 28 de junho de 2021.
SALMIR DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TOMADA DE PREÇOS 84/2021-PMB

Publicação Nº 3123985
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6968C4392D5C5FAB88059453F3FB2A3D11C0B4E4

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº84/2021- PMB
Objeto: Contratação de empresa especializada com serviços de mão de obra e fornecimento de material para a execução de projeto de
sitema coletivo de coleta e tratamento de esgoto, no Bairro Tijuquinhas, Município de Biguaçu, de acordo com termo de referência, planilha
orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e projetos, partes integrantes desse processo.
ENTREGA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Até 13:45 horas do dia 19/07/2021, no Setor de Licitações desta Prefeitura.
ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Dia 19/07/2021, 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, 28 de junho de 2021.
SALMIR DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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Blumenau
Prefeitura
LEI Nº 9.032/2021

Publicação Nº 3124587

LEI Nº 9.032, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ARTIGO 36 DA LEI Nº 8.362, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA INSTITUIR O ORANGE DAY – DIGA NÃO
À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E CRIANÇA.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 59, V, da Lei Orgânica do Município
de Blumenau, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 36 da Lei nº 8.362, de 9 de dezembro de 2016, que “Dispõe sobre o Calendário Oficial de Eventos do Município de Blumenau
e consolida a legislação municipal referente a eventos, datas comemorativas e feriados do Município”, passa a vigorar acrescido do inciso
XIX, com a seguinte redação:
“Art. 36. [...]
XIX – Orange Day – diga não à violência contra Mulher e Criança, no dia 25.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 25 de junho de 2021.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

LEI Nº 9.033/2021

Publicação Nº 3124591

LEI Nº 9.033, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
ALTERA DISPOSITIVO DA LEI Nº 4.964, DE 08 DE ABRIL DE 1998, QUE “INSTITUI A BANDEIRA COMO MARCA OFICIAL DO MUNICÍPIO,
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 Os artigos 1º e 4° da Lei 4.964, de 08 de abril de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º É obrigatório o uso da Bandeira do Município como marca oficial em todos os veículos de propriedade do Município e nos materiais
publicitários de divulgação das atividades da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta, veiculados na imprensa escrita e televisionada e expostos em painéis ou "outdoors".
[...]
Art. 4º Observado o disposto nos artigos 1º e 3° desta Lei, poderão os Poderes Executivo e Legislativo adotar identidade visual oficial padronizada, a ser definida em regulamento específico por cada Poder.
§1° Fica expressamente vedado o uso na identidade visual oficial de expressões, nomes, imagens ou símbolos relacionados a partidos políticos ou campanhas eleitorais político-partidárias ou identificadores de administração transitória do Município.
§2° Na alteração da identidade visual oficial, sempre devidamente justificada pelo interesse público, a substituição de materiais já impressos
ou em uso deve ser realizada somente quando esgotada a sua vida útil.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 25 de junho de 2021.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3124594

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.345, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N. 1.011, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015, “QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA
MÉDICA A PROFISSIONAIS RESIDENTES NO ÂMBITO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE; INSTITUI GRATIFICAÇÃO
ESPECIAL POR PRECEPTORIA E POR COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 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 Complementar:
Art. 1º O art. 2º da Lei Complementar n. 1.011, de 04 de dezembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º O valor mensal da bolsa, de caráter complementar, será de R$ 3.330,43 (três mil trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos).”
Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 25 de junho de 2021.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 13.280/2021

Publicação Nº 3124598

DECRETO Nº 13.280, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO.
MARIO 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,I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com fundamento
no art. 5º, IV, “c”, da Lei Municipal nº 8.958, de 16 de dezembro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar por conta do superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 130.000,00 (cento
e trinta mil reais), na seguinte dotação orçamentária:
09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0903 – Diretoria de Educação Básica
Atividade 09.03.12.361.0047.1004 – Construção/Cobertura de Quadras Esportivas
Modalidade 4.4.90 (1070) Aplicações Diretas R$ 130.000,00
Fonte de Recursos 0379.00087
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 28 de junho de 2021.
MARIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 25.510/2021

Publicação Nº 3124601

PORTARIA Nº 25.510, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
CONVOCA JUNTA MÉDICA, NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (SESOSP), PARA REALIZAR EXAME MÉDICO PERICIAL NA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ROSEMERY DE FÁTIMA CORDEIRO.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 75, II, “c”, da Lei Orgânica do
Município, e fundado no artigo 292, § 1º, da Lei Complementar nº 660, de 28/11/2007, e atendendo ao pedido efetuado pela Comissão de
Exoneração em Estágio Probatório - COMEX, através do Memorando nº 020/2020 e encaminhamento efetuado pelo Secretário Municipal
de Administração – Serviço de Saúde Ocupacional do Servidor Público Municipal, por meio do Memorando nº 099/2021, de 23/06/2021,
resolve:
Art.1º. CONVOCAR os servidores públicos abaixo, para integrarem Junta Médica no âmbito do SESOSP, a fim de realizar exame médico, mediante laudo pericial, para avaliar a capacidade físico/mental na servidora pública ROSEMERY DE FÁTIMA CORDEIRO, matrícula nº 231765,
ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a ser realizado na
data de 29/07/2021, às 8h00min, no Serviço de Saúde Ocupacional – SESOSP, localizado no prédio da Prefeitura Municipal de Blumenau,
sala 48, 4º andar:
I- DRA. ANGELA DUEBBERS CUNHA, CRM nº 14426, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico Psiquiatra, lotada na Secretaria
Municipal de Administração - SESOSP;
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II- DR. JERÔNIMO SOARES BENITES JUNIOR, CRM nº 2423, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico Reumatologista, lotado
na Secretaria Municipal de Promoção da Saúde - SEMUS;
III- DRA. SIMONE SOARES DE SOUZA, CRM nº 9074, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico Clínico Geral, lotada na Secretaria
Municipal de Promoção da Saúde - SEMUS.
Art. 2º Caberá à Diretoria de Pessoal, mediante notificação pessoal, convocar para a realização da perícia:
I – os médicos integrantes da Junta Médica;
II - o servidor e informá-la de que poderá, se o desejar:
a) formular quesitos à Junta Médica, através de seu Procurador constituído e apresentá-los ao SESOSP, com antecedência mínima de três
dias da data da avaliação pericial;
b) apresentar à Junta Médica documentos e exames médicos de que dispuser na data da avaliação pericial.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 24 de junho de 2021.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 25.511/2021

Publicação Nº 3124602

PORTARIA Nº 25.511, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
CONVOCA JUNTA MÉDICA, NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (SESOSP), PARA REALIZAR EXAME MÉDICO PERICIAL NA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ARYANA LINGNER.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 75, II, “c”, da Lei Orgânica do
Município, e fundado no artigo 292, § 1º, da Lei Complementar nº 660, de 28/11/2007, e atendendo ao pedido efetuado pela Comissão de
Exoneração em Estágio Probatório - COMEX, através do Memorando nº 002/2021 e encaminhamento efetuado pelo Secretário Municipal
de Administração – Serviço de Saúde Ocupacional do Servidor Público Municipal, por meio do Memorando nº 100/2021, de 23/06/2021,
resolve:
Art.1º. CONVOCAR os servidores públicos abaixo, para integrarem Junta Médica no âmbito do SESOSP, a fim de realizar exame médico,
mediante laudo pericial, para avaliar a capacidade físico/mental na servidora pública ARYANA LINGNER, matrícula nº 230916, ocupante do
cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a ser realizado na data
de 29/07/2021, às 9h00min, no Serviço de Saúde Ocupacional – SESOSP, localizado no prédio da Prefeitura Municipal de Blumenau, sala
48, 4º andar:
I- DRA. ANGELA DUEBBERS CUNHA, CRM nº 14426, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico Psiquiatra, lotada na Secretaria
Municipal de Administração - SESOSP;
II- DR. JERÔNIMO SOARES BENITES JUNIOR, CRM nº 2423, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico Reumatologista, lotado
na Secretaria Municipal de Promoção da Saúde - SEMUS;
III- DRA. SIMONE SOARES DE SOUZA, CRM nº 9074, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico Clínico Geral, lotada na Secretaria
Municipal de Promoção da Saúde - SEMUS.
Art. 2º Caberá à Diretoria de Pessoal, mediante notificação pessoal, convocar para a realização da perícia:
I – os médicos integrantes da Junta Médica;
II - o servidor e informá-la de que poderá, se o desejar:
a) formular quesitos à Junta Médica, através de seu Procurador constituído e apresentá-los ao SESOSP, com antecedência mínima de três
dias da data da avaliação pericial;
b) apresentar à Junta Médica documentos e exames médicos de que dispuser na data da avaliação pericial.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 24 de junho de 2021.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3124604

PORTARIA Nº 25.512, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
CONVOCA JUNTA MÉDICA, NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (SESOSP), PARA REALIZAR EXAME MÉDICO PERICIAL NA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL FABIANA CATCHOR DOS SANTOS.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 75, II, “c”, da Lei Orgânica do
Município, e fundado no artigo 292, § 1º, da Lei Complementar nº 660, de 28/11/2007, e atendendo ao pedido efetuado pela Comissão de
Exoneração em Estágio Probatório - COMEX, através do Memorando nº 003/2021 e encaminhamento efetuado pelo Secretário Municipal
de Administração – Serviço de Saúde Ocupacional do Servidor Público Municipal, por meio do Memorando nº 101/2021, de 23/06/2021,
resolve:
Art.1º. CONVOCAR os servidores públicos abaixo, para integrarem Junta Médica no âmbito do SESOSP, a fim de realizar exame médico,
mediante laudo pericial, para avaliar a capacidade físico/mental na servidora pública FABIANA CATCHOR DOS SANTOS, matrícula nº 230120,
ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a ser realizado na data de 29/07/2021,
às 10h00min, no Serviço de Saúde Ocupacional – SESOSP, localizado no prédio da Prefeitura Municipal de Blumenau, sala 48, 4º andar:
I- DRA. ANGELA DUEBBERS CUNHA, CRM nº 14426, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico Psiquiatra, lotada na Secretaria
Municipal de Administração - SESOSP;
II- DR. JERÔNIMO SOARES BENITES JUNIOR, CRM nº 2423, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico Reumatologista, lotado
na Secretaria Municipal de Promoção da Saúde - SEMUS;
III- DRA. SIMONE SOARES DE SOUZA, CRM nº 9074, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico Clínico Geral, lotada na Secretaria
Municipal de Promoção da Saúde - SEMUS.
Art. 2º Caberá à Diretoria de Pessoal, mediante notificação pessoal, convocar para a realização da perícia:
I – os médicos integrantes da Junta Médica;
II - o servidor e informá-la de que poderá, se o desejar:
a) formular quesitos à Junta Médica, através de seu Procurador constituído e apresentá-los ao SESOSP, com antecedência mínima de três
dias da data da avaliação pericial;
b) apresentar à Junta Médica documentos e exames médicos de que dispuser na data da avaliação pericial.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 24 de junho de 2021.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 25.513/2021

Publicação Nº 3124605

PORTARIA Nº 25.513, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
DISPENSA A GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF, DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
AMANDA DE OLIVEIRA.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “a” da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de conformidade com o Memorando SEDEAD – Diretoria de Pessoal nº 473/2021, de 17 de
junho de 2021, resolve:
DISPENSAR, a contar de 09 de junho de 2021, a gratificação pela Participação em Estratégia de Saúde da Família – ESF, de que trata o artigo
32, inciso II, da Lei Complementar nº 1.047, de 01 de abril de 2016, da servidora pública municipal AMANDA DE OLIVEIRA, contratada em
caráter temporário para a função de Técnico em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Promoção da Saúde - SEMUS, concedida
pela Portaria nº 25.143, de 31 de março de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 24 de junho de 2021.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3124608

PORTARIA Nº 25.514, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
DISPENSA A GRATIFICAÇÃO PELO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DANIELA REGINA DE
BRITO.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “a” da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de conformidade com o Memorando SEDEAD - Diretoria de Pessoal nº 473/2021, de 17 de
junho de 2021, resolve:
DISPENSAR, a contar de 11.06.2021, a Gratificação pelo Atendimento aos Usuários do SUS, de que trata o artigo 47 da Lei Complementar
nº 1.047, de 01 de abril de 2016, da servidora pública municipal DANIELA REGINA DE BRITO, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Promoção da Saúde – SEMUS, concedida pela Portaria nº 19.667, de 26 de abril
de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 24 de junho de 2021.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 25.515/2021

Publicação Nº 3124610

PORTARIA Nº 25.515, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA O RETORNO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL JOSÉ VICTOR ITEN AO EXERCÍCIO DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o inciso X do artigo 59, e na forma da alínea
“a” do inciso II do artigo 75, todos da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, resolve:
AUTORIZAR, a partir de 17 de junho de 2021, o retorno do servidor público municipal JOSÉ VICTOR ITEN, ao exercício do cargo de provimento efetivo de Técnico em Agropecuária, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente r Sustentabilidade – SEMMAS, conforme
Processo Administrativo nº 2021/06/003379.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 1º de dezembro de 2020.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 25.516/2021

Publicação Nº 3124611

PORTARIA Nº 25.516, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
DISPENSA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MARCIA REGINA DE CARVALHO, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE
AGENTE ADMINISTRATIVO, DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA, 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 com fundamento no art. 100, da Lei Complementar nº 660, de 28/11/07, e atendendo ao pedido
efetuado pelo Secretário Municipal de Administração, por meio do Memorando nº 472/2021, de 17/06/21, resolve:
DISPENSAR, no dia 10 de junho de 2021, a servidora pública municipal MARCIA REGINA DE CARVALHO, ocupante do cargo de provimento
efetivo de Agente Administrativo, do exercício da função gratificada de confiança de Coordenador Administrativo de Gabinete - FGC 80%,
na Secretaria Municipal de Promoção da Saúde - SEMUS, designado pela Portaria nº 24.914, de 10/02/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 24 de junho de 2021.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3124614

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BLUMENAU
2ª COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA E DISCIPLINAR
INTIMAÇÃO - 2ª CSPAD
PAD Nº 017/2020
INDICIADA: A.M.M.
ADV. ADRIANE GRÄTSCH THIEM - OAB/SC nº 8.790
DESPACHO: Intime-se a advogada de defesa para ciência do despacho de fls. 177 a fls. 182.
Em virtude dos protocolos adotados com medidas de prevenção à Covid-19, solicitamos que seja agendado o dia/horário para a retirada em
carga do referido processo, através do telefone (47) 3381-6800, no horário das 08h às 12h e das 13h30m às17h30m.

INTIMAÇÃO - 1ª CPASD PAD Nº 010/2020

Publicação Nº 3124618

INTIMAÇÃO - 1ª CPASD
PAD Nº 010/2020
INDICIADO: A.J.
ADV: MARCELO SCHUSTER BUENO - OAB/SC Nº 14.948
DESPACHO: Intime-se o Procurador do servidor indiciado para acompanhar as audiências para oitiva das testemunhas arroladas às fls. 134
/ 144 dos autos, designadas para os dias 06 e 07 de julho de 2019, às 14 horas, na sala de reuniões das Comissões, sito à Rua Dois de
Setembro, nº 1.510, 1º andar, sala 03, Bairro Itoupava Norte, Blumenau-SC (Próximo ao CIC).
Em virtude dos protocolos adotados com medidas de prevenção à Covid-19, solicitamos que seja agendado o dia/horário para a retirada em
carga do referido processo, através do telefone (47) 3381-6800, no horário das 08h às 12h e das 13h30m às17h30m.

EXTRATO – CONTRATO Nº. 163/2021

Publicação Nº 3124621

EXTRATO – CONTRATO Nº. 163/2021
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU E A EMPRESA LAJETUBOS ARTEFATOS E SERVIÇOS EIRELI.
OBJETO: Execução de obra de infraestrutura com pavimentação em piso intertravado da Rua: Marconi, Bairro: Itoupavazinha, Blumenau/SC,
conforme especificações constantes neste edital, sendo que os recursos para pagamento serão arcados por meio de Emenda Parlamentar
através do contrato de repasse nº 896653/2019/MDR/CAIXA e contrapartida com Recursos Próprios - SEMOB.
PROCESSO: Concorrência nº 03-022/2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, inciso I, Lei Federal nº 8.666/1993.
VALOR: R$ 364.129,29 (trezentos e sessenta e quatro mil, cento e vinte e nove reais e vinte e nove centavos).
PRAZO: 07 (sete) meses, contados a partir da assinatura do instrumento contratual.
DATA DE ASSINATURA: 25 de junho de 2021.

EXTRATO – 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2018 - ERRATA

Publicação Nº 3124625

EXTRATO – 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2018 - ERRATA
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU E A AVS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME.
OBJETO: Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Educação Alternativa – CEMEA, conforme pedido de
compras anexo ao processo - SEMED.
PROCESSO: Dispensa nº 08-144/2017
VALOR: REAJUSTA o valor da locação para R$ 11.620,21 (onze mil, seiscentos e vinte reais e vinte e um centavos) mensais, a contar de
01/01/2021, totalizando o valor do contrato em R$ 139.442,52 (cento e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta
e dois centavos).
DATA DE ASSINATURA: 23 de abril de 2021.
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EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30.01.004.2019 – TC 004/2019

Publicação Nº 3124628

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30.01.004.2019 – TC 004/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU (SEMUDES/FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)
EA
ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA EURÍPEDES BARSANULFO
OBJETO: Retomada na execução do Projeto “Educação Tecnológica”
PRAZO: O Prazo de Vigência e Execução do presente instrumento contratual fica prorrogado até 15 de agosto de 2022, com reinício de
execução a partir de 01 de julho de 2021.
VALOR: R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) que corresponde ao valor não repassado à OSC em virtude das medidas de enfrentamento à COVID.
Não houve aditivo de valor à parceria.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 13.019/2014 com regulamentação no Decreto nº 8.726/2016 e Decreto Municipal nº. 11.235/2017, Decreto
Estadual nº 515/2020, Decretos Municipais nº 12.589/2020, nº 12.598/2020 e nº 13.012/2021, Lei Autorizativa Municipal nº 8.946/2020
art. 1º, LXIX, Resolução CMDCA nº 026/2021, entre outras legislações aplicáveis ao enfrentamento de medidas relacionadas à emergência
de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).
DATA DE ASSINATURA: 14 de junho de 2021.

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30.01.010.2019 – TC 009/2019

Publicação Nº 3124631

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30.01.010.2019 – TC 009/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU (SEMUDES/FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)
EA
SOCIEDADE CASA DA ESPERANÇA
OBJETO: Retomada na execução do Projeto “Soltando a Voz”
PRAZO: O Prazo de Vigência e Execução do presente instrumento contratual fica prorrogado até 15 de maio de 2022, com reinício de execução a partir de 01 de julho de 2021.
VALOR: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que corresponde ao valor não repassado à OSC em virtude das medidas de enfrentamento
à COVID.
Não houve aditivo de valor à parceria.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 13.019/2014 com regulamentação no Decreto nº 8.726/2016 e Decreto Municipal nº. 11.235/2017, Decreto
Estadual nº 515/2020, Decretos Municipais nº 12.589/2020, nº 12.598/2020 e nº 13.012/2021, Lei Autorizativa Municipal nº 8.946/2020
art. 1º, LXI, Resolução CMDA nº 026/2021, entre outras legislações aplicáveis ao enfrentamento de medidas relacionadas à emergência de
saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).
DATA DE ASSINATURA: 14 de junho de 2021.

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30.01.011.2019 – TC 010/2019

Publicação Nº 3124637

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30.01.011.2019 – TC 010/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU (SEMUDES/FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)
EA
SOCIEDADE CASA DA ESPERANÇA
OBJETO: Retomada na execução do Projeto “Planeta Esperança”
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PRAZO: O Prazo de Vigência e Execução do presente instrumento contratual fica prorrogado até 30 de setembro de 2022. O reinício da
execução desta parceria se dará a partir de 01 de julho de 2021.
VALOR: R$ 39.292,00 (trinta e nove mil e duzentos e noventa e dois reais) que corresponde ao valor não repassado à OSC em virtude das
medidas de enfrentamento à COVID.
Não houve aditivo de valor à parceria.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 13.019/2014 com regulamentação no Decreto nº 8.726/2016 e Decreto Municipal nº. 11.235/2017, Decreto
Estadual nº 515/2020, Decretos Municipais nº 12.589/2020, nº 12.598/2020 e nº 13.012/2021, Lei Autorizativa Municipal nº 8.946/2020
art. 1º, LXII, Resolução CMDA nº 026/2021, entre outras legislações aplicáveis ao enfrentamento de medidas relacionadas à emergência de
saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).
DATA DE ASSINATURA: 14 de junho de 2021.

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30.01.008.2019 – TC 011/2019

Publicação Nº 3124641

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30.01.008.2019 – TC 011/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU (SEMUDES/FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)
EA
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR PURO AMOR
OBJETO: Retomada na execução do Projeto “Fortalecer a Primeira Infância”
PRAZO: O Prazo de Vigência e Execução do presente instrumento contratual fica prorrogado até 22 de agosto de 2021 com reinício de
execução a partir de 01 de julho de 2021.
VALOR: R$ 1.984,00 (hum mil e novecentos e oitenta e quatro reais) que corresponde ao valor não repassado à OSC em virtude das medidas
de enfrentamento à COVID.
Não houve aditivo de valor à parceria.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 13.019/2014 com regulamentação no Decreto nº 8.726/2016 e Decreto Municipal nº. 11.235/2017, Decreto
Estadual nº 515/2020, Decretos Municipais nº 12.589/2020, nº 12.598/2020 e nº 13.012/2021, Lei Autorizativa Municipal nº 8.946/2020
art. 1º, LXX, Resolução CMDA nº 026/2021, entre outras legislações aplicáveis ao enfrentamento de medidas relacionadas à emergência de
saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).
DATA DE ASSINATURA: 14 de junho de 2021.

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30.01.013.2019 – TC 014/2019

Publicação Nº 3124645

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30.01.013.2019 – TC 014/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU (SEMUDES/FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)
EA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU – APAE
OBJETO: Retomada na execução do Projeto “O circo chegou para as crianças e adolescentes com deficiência intelectual na APAE de Blumenau”
PRAZO: O Prazo de Vigência e Execução do presente instrumento contratual fica prorrogado até 15 de outubro de 2021, com reinício de
execução a partir de 01 de julho de 2021.
VALOR: R$ 7.289,95 (sete mil e duzentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) que corresponde ao valor não repassado à OSC
em virtude das medidas de enfrentamento à COVID.
Não houve aditivo de valor à parceria.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 13.019/2014 com regulamentação no Decreto nº 8.726/2016 e Decreto Municipal nº. 11.235/2017, Decreto
Estadual nº 515/2020, Decretos Municipais nº 12.589/2020, nº 12.598/2020 e nº 13.012/2021, Lei Autorizativa Municipal nº 8.946/2020
art. 1º, LXXII, Resolução CMDA nº 026/2021, entre outras legislações aplicáveis ao enfrentamento de medidas relacionadas à emergência
de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).
DATA DE ASSINATURA: 14 de junho de 2021.
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EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30.01.015.2019 – TC 016/2019

Publicação Nº 3124652

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30.01.015.2019 – TC 016/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU (SEMUDES/FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)
EA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU – APAE
OBJETO: Retomada na execução do Projeto “Valorização da criança e do adolescente com deficiência – Direito de ser feliz”
PRAZO: O Prazo de Vigência e Execução do presente instrumento contratual fica prorrogado até 15 de setembro de 2021, com reinício de
execução a partir de 01 de julho de 2021.
VALOR: Não há valores a serem repassados neste aditivo.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 13.019/2014 com regulamentação no Decreto nº 8.726/2016 e Decreto Municipal nº. 11.235/2017, Decreto
Estadual nº 515/2020, Decretos Municipais nº 12.589/2020, nº 12.598/2020 e nº 13.012/2021, Resolução CMDA nº 026/2021, entre outras
legislações aplicáveis ao enfrentamento de medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada
ao coronavírus (Covid-19).
DATA DE ASSINATURA: 14 de junho de 2021.

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30.01.016.2019 – TC 017/2019

Publicação Nº 3124656

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30.01.016.2019 – TC 017/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU (SEMUDES/FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)
EA
ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA EURÍPEDES BARSANULFO
OBJETO: Retomada na execução do Projeto “Ampliando Horizontes”
PRAZO: O Prazo de Vigência e Execução do presente instrumento contratual fica prorrogado até 15 de maio de 2023, com reinício de execução a partir de 01 de julho de 2021.
VALOR: R$ 121.440,00 (cento e vinte e um mil e quatrocentos e quarenta reais) que corresponde ao valor não repassado à OSC em virtude
das medidas de enfrentamento à COVID.
Não houve aditivo de valor à parceria.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 13.019/2014 com regulamentação no Decreto nº 8.726/2016 e Decreto Municipal nº. 11.235/2017, Decreto
Estadual nº 515/2020, Decretos Municipais nº 12.589/2020, nº 12.598/2020 e nº 13.012/2021, Lei Autorizativa Municipal nº 8.946/2020
art. 1º, LXVII, Resolução CMDCA nº 026/2021, entre outras legislações aplicáveis ao enfrentamento de medidas relacionadas à emergência
de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).
DATA DE ASSINATURA: 14 de junho de 2021.

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12.08.001.2020 – TC 025/2020

Publicação Nº 3124664

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12.08.001.2020 – TC 025/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU (SEMUDES/FUNDO DE RECURSO MUNICIPAL PARA AÇÕES SOBRE DROGAS)
EO
CENTRO DE REABILITAÇÃO JOVENS LIVRES
OBJETO: aditivo de valor e prazo para execução do Programa de Atendimento Psicossocial em Comunidade Terapêutica (potencialização
com recursos da Oktoberfest)
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PRAZO: O Prazo de Vigência e Execução do presente instrumento contratual fica prorrogado até 30 de junho de 2022, a contar de 01 de
julho de 2021.
VALOR: R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, bem como no Decreto Federal nº 8.726/2016, Decretos Municipais nº
11.235 e nº 11.509/2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei Federal nº 11.343/2006, Decreto Federal
nº 9.761/2019, Lei Complementar nº 856/2012, Lei nº 4.320/1964, Instrução Normativa nº 14/2012 do TCE/SC, Lei Complementar nº
101/2000, Contrato nº 172/2018, Lei Autorizativa Municipal nº 8.946/2020 art. 1º, XIX Resolução COMEN nº 017/2020 e nº 006/2021 bem
como na Cláusula 11ª do Termo de Colaboração 12.08.001.2020, entre outras legislações aplicáveis.
DATA DE ASSINATURA: 04 de Junho de 2021.

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12.08.002.2020 – TC 026/2020

Publicação Nº 3124666

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12.08.002.2020 – TC 026/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU (SEMUDES/FUNDO DE RECURSO MUNICIPAL PARA AÇÕES SOBRE DROGAS)
EO
CENTRO TERAPÊUTICO E DE PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS VIDA - CTV
OBJETO: aditivo de valor e prazo para execução do Programa de Atendimento Psicossocial em Comunidade Terapêutica (potencialização
com recursos da Oktoberfest)
PRAZO: O Prazo de Vigência e Execução do presente instrumento contratual fica prorrogado até 30 de junho de 2022, a contar de 01 de
julho de 2021.
VALOR: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, bem como no Decreto Federal nº 8.726/2016, Decretos Municipais nº
11.235 e nº 11.509/2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei Federal nº 11.343/2006, Decreto Federal
nº 9.761/2019, Lei Complementar nº 856/2012, Lei nº 4.320/1964, Instrução Normativa nº 14/2012 do TCE/SC, Lei Complementar nº
101/2000, Contrato nº 172/2018, Lei Autorizativa Municipal nº 8.946/2020 art. 1º, XVIII, Resolução COMEN nº 017/2020 e nº 006/2021
bem como na Cláusula 11ª do Termo de Colaboração 12.08.002.2020, entre outras legislações aplicáveis.
DATA DE ASSINATURA: 04 de Junho de 2021.

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12.08.003.2020 – TC 027/2020

Publicação Nº 3124673

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12.08.003.2020 – TC 027/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU (SEMUDES/FUNDO DE RECURSO MUNICIPAL PARA AÇÕES SOBRE DROGAS)
EO
CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA - CERENE
OBJETO: aditivo de valor e prazo para execução do Programa de Atendimento Psicossocial em Comunidade Terapêutica (potencialização
com recursos da Oktoberfest)
PRAZO: O Prazo de Vigência e Execução do presente instrumento contratual fica prorrogado até 30 de junho de 2022, a contar de 01 de
julho de 2021.
VALOR: R$ 113.400,00 (cento e treze mil e quatrocentos reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, bem como no Decreto Federal nº 8.726/2016, Decretos Municipais nº
11.235 e nº 11.509/2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei Federal nº 11.343/2006, Decreto Federal
nº 9.761/2019, Lei Complementar nº 856/2012, Lei nº 4.320/1964, Instrução Normativa nº 14/2012 do TCE/SC, Lei Complementar nº
101/2000, Contrato nº 172/2018, Lei Autorizativa Municipal nº 8.946/2020 art. 1º, XIII, Resolução COMEN nº 017/2020 e nº 006/2021 bem
como na Cláusula 11ª do Termo de Colaboração 12.08.003.2020, entre outras legislações aplicáveis.
DATA DE ASSINATURA: 04 de Junho de 2021.
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EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12.08.004.2020 – TC 028/2020

Publicação Nº 3124678

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12.08.004.2020 – TC 028/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU (SEMUDES/FUNDO DE RECURSO MUNICIPAL PARA AÇÕES SOBRE DROGAS)
EA
CRUZ AZUL NO BRASIL
OBJETO: aditivo de valor e prazo para execução do Programa de Prevenção ao Uso e Abuso de Substâncias Psicoativas, Intervenções e
Capacitações na Política Pública Municipal sobre Drogas (potencialização com recursos da Oktoberfest)
PRAZO: O Prazo de Vigência e Execução do presente instrumento contratual fica prorrogado até 30 de junho de 2022, a contar de 01 de
julho de 2021.
VALOR: R$ 54.720,00 (cinq-enta e quatro mil e setecentos e vinte reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, bem como no Decreto Federal nº 8.726/2016, Decretos Municipais nº
11.235 e nº 11.509/2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei Federal nº 11.343/2006, Decreto Federal
nº 9.761/2019, Lei Complementar nº 856/2012, Lei nº 4.320/1964, Instrução Normativa nº 14/2012 do TCE/SC, Lei Complementar nº
101/2000, Contrato nº 172/2018, Lei Autorizativa Municipal nº 8.946/2020 art. 1º, XV, Resolução COMEN nº 017/2020 e nº 006/2021 bem
como na Cláusula 11ª do Termo de Colaboração 12.08.004.2020, entre outras legislações aplicáveis.
DATA DE ASSINATURA: 04 de Junho de 2021.

CONCORRENCIA Nº. 21/2021

Publicação Nº 3124683

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
CONCORRENCIA Nº. 21/2021
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de Zeladoria e Limpeza externa nas Instituições de Ensino e Unidades de
Apoio, com o fornecimento de equipamentos/materiais e ferramentas, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos, pelo
período de 12 meses - SEMED. ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 29 de julho de 2021 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, 25/06/2021. ANDERSON ROSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO. Protocolo TCE SC nº 3B328AF198C3AB75251734E6BAEC01144328F35

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 022/2021

Publicação Nº 3124687

HOMOLOGAÇÃO
Concorrência nº 022/2021 - Contratação empresa especializada para execução de obra de infraestrutura com pavimentação em piso intertravado da Rua: Marconi, Bairro: Itoupavazinha, Blumenau/SC, conforme especificações constantes neste edital, sendo que os recursos para
pagamento serão arcados por meio de Emenda Parlamentar através do contrato de repasse nº 896653/2019/MDR/CAIXA e contrapartida
com Recursos Próprios - SEMOB. Contratada: LAJETUBOS ARTEFATOS E SERVIÇOS EIRELI, no valor total de R$364.129,29 (trezentos e
sessenta e quatro mil e cento e vinte e nove reais e vinte e nove centavos).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2021

Publicação Nº 3124691

EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 005/2021
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso XXIV, do artigo 59, da Lei Orgânica do Município e fundamentado nas Leis Complementares nº 1.181, de 02 de abril de 2018 e 834, de 13 de dezembro de 2011 e Decreto
Municipal nº 12.717/20, torna público e CONVOCA todos os cidadãos interessados para participarem da
AUDIÊNCIA PÚBLICA
destinada à apresentação do ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV nº 001/2021, Autos do Processo Administrativo nº 238/2021,
referente a Implantação de Condomínio Residencial Multifamiliar, a realizar-se no dia 13 de Julho de 2021, das 19h00 às 22h00.
A duração da Audiência é de 03 (três) horas (180 minutos). Estima-se que a abertura e conclusão da sessão tenha duração de 15 minutos,
a apresentação 60 minutos, a resposta aos questionamentos 90 minutos e o encerramento 15 minutos totalizando 180 (cento e oitenta)
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minutos.
O link com o conteúdo da Audiência Pública e o formulário de inscrições podem ser acessados pelo QRcode e através da página eletrônica
do Município de Blumenau, no endereço abaixo:
https://www.blumenau.sc.gov.br/governo/secretaria-de-desenvolvimento-urbano/pagina/eivs-seplan
Aponte a câmera ou leitor para acessar o formulário de inscrição e o conteúdo da audiência:
SOBRE A REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS EM FORMATO HÍBRIDO:
A audiência Pública em formato híbrido será realizada virtualmente em sala de reuniões na plataforma youtube, com transmissão ao vivopelo endereço virtual: https://www.youtube.com/watch?v=3Gwi8MAk3Gs
A audiência Pública em formato presencial ocorrerá noClube Caça e Tiro Itoupavazinha, localizado na Rua Frederico Jensen, 2.350 - Bairro
Itoupavazinha, limitado a 50 participantes presenciais e o acesso será dado por ordem de inscrição. Através do formulário: https://forms.
gle/7qdMvwkEXwojhvfr5. O Número de participantes pode ser alterado para mais ou para menos consoante às regras sanitárias em vigor.
Os(As) interessados(as) em participar da Audiência Pública no formato virtual ou presencial deverão realizar inscrição prévia. A inscrição
poderá ser feita pessoalmente, na Secretaria de Planejamento Urbano, Sala 45, na Prefeitura de Blumenau, Praça Victor Konder, 2 - Centro
- CEP 89010-904 - Blumenau - SC, pelo Whatsapp (47 99123-5086) ou e-mail guter@guter.eng.br, informando nome completo, endereço
completo, profissão, data de nascimento, CPF e telefone, ou ainda através do formulário https://forms.gle/7qdMvwkEXwojhvfr5. As inscrições presenciais podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.
Obs.: Serão aceitas inscrições para as salas virtuais efetuadas até 3 horas antes da realização da audiência. As inscrições presenciais serão
aceitas até o atingimento do limite de vagas disponíveis. Eventuais inscrições após esses períodos dependerão da capacidade de disponibilização do link de acesso à sala virtual ou de vagas disponíveis no local físico da realização da audiência.
IMPORTANTE:
1. A participação em audiência é condicionada à prévia inscrição dos participantes e ao preenchimento da inscrição com dados válidos, para
controle regimental e das regras sanitárias.
2. Perguntas e comentários via chat do youtube, https://www.youtube.com/watch?v=3Gwi8MAk3Gs
ou presencialmente estão condicionados à prévia inscrição conforme regimento interno e à pertinência em relação ao tema.
3. Caso pretenda se manifestar antecipadamente o inscrito poderá enviar seus questionamentos via e-mail pelo endereço guter@guter.
eng.br ou fazê-los presencialmente. Serão registrados questionamentos e manifestações de pessoas previamente inscritas, para controle e
identificação dos manifestantes.
4. Para as pessoas com dificuldade pessoal de acesso a computador ou internet, que não conseguirem participar presencialmente devido à
lotação máxima do recinto, será facultado um espaço com computador para participação na sala virtual ou acompanhar a transmissão do
evento via youtube, garantindo a eventual manifestação. Haverá computador disponível no prédio da Prefeitura Municipal, Sala 45.
5. Para as pessoas inscritas no formato presencial será exigida a utilização correta de máscara facial e o cumprimento das medidas de distanciamento e cumprimento das regras sanitárias.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

4ª ADITIVO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO – FINISA – SETOR
PÚBLICO – APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE CAPITAL – CONTRATO Nº. 0498.699

Publicação Nº 3124703

4ª ADITIVO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - SETOR PÚBLICO - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE CAPITAL - CONTRATO Nº. 0498.699 - DVº: 69
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
EA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CLÁUSULA PRIMEIRA:
O presente instrumento tem por objetivo alterar o anexo II do Contrato de
Financiamento nº. 0498.699-69, de 31/08/2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:
CT nº: 0498.699-69
Programa: FINISA
Tomador: Município de Blumenau
Data da Primeira Amortização: 13/09/2020
Valor do Financiamento: R$ 56.500.000,00
Total por Exercício
ANO
VALOR
2018
R$ 8.930.186,89
2019
R$ 18.329.934,32
2020
R$ 17.768.787,10
2021
R$ 11.471.091,69

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

PORTARIA SEMUS Nº 608/2021

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 166

Publicação Nº 3124721

PORTARIA SEMUS Nº 608, DE 31 DE MARÇO DE 2021.
DISPÕE SOBRE AS NORMAS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS À PRESCRIÇÃO E A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E
DEFINE O FLUXO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DAS UNIDADES PERTENCENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)
SOB GESTÃO MUNICIPAL.
WINNETOU MICHEL KRAMBECK, no uso de suas atribuições de Gestor Municipal de Saúde estabelecidas no Art. 18 da Lei nº 8.080/90 e
com base no Art. 14 da Lei Complementar nº 1.234, de 06 de junho de 2019, combinado com o inciso I do Art.º 8 da Lei Complementar n°
84, de 09 de junho de 95, e;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir maior segurança ao paciente quanto ao processo de dispensação de medicamentos;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 5.081, de 24 de agosto de 1966, que define as competências dos cirurgiões-dentistas para prescrever
medicamentos;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos e seu regulamento;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 74.170, de 10 de junho de 1974, que regulamenta a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que
dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem, e dá
outras providências (inclusive definindo competências dos enfermeiros para prescrever medicamentos);
CONSIDERANDO a Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Título III Da Prevenção, Capítulo
I - Disposições Gerais, Art. 71, Capítulo II - Da Prevenção Especial, Seção II, Art. 81, item III;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Portaria nº 1179 de 17 de junho de 1996 da AVISA, que trata da denominação comum brasileira e a lei federal 9787/99
que discorre sobre os medicamentos genéricos;
CONSIDERANDO a Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, que aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial;
CONSIDERANDO a Portaria SVS/MS nº 06, de 29 de janeiro de 1999, que aprova a Instrução Normativa da Portaria SVS/MS nº 344, de 12
de maio de 1998, que instituiu o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial;
CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, que aprova a Política Nacional de Medicamentos;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de
nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Portaria SMS nº 1.054/2000, que dispõe sobre o uso da denominação comum brasileira no âmbito das unidades de saúde
sob administração municipal;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Livro I, Título I - Das Pessoas Naturais, Capítulo I - Da Personalidade
e da Capacidade, Art. 3º, Art. 4º e Art. 5º;
CONSIDERANDO a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa nº 135, de 29 de maio de 2003, que aprova o regulamento técnico
para medicamentos genéricos;
CONSIDERANDO a Resolução RDC nº 138, de 29 de maio de 2003, dispõe sobre o enquadramento na categoria de venda de medicamentos;
CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 338, de 6 de maio de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF);
CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Federal de Farmácia (CFF) nº 417, de 29 de setembro de 2004, que aprova o Código de Ética
da Profissão Farmacêutica;
CONSIDERANDO a Portaria nº 648 de 28 de março de 2006 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de
diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica par ao Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de
Saúde (PACS);
CONSIDERANDO a Ata n° 160 do Conselho Municipal de Saúde, de 17 de maio de 2006, que determina o beneficiamento com fornecimento
de medicamentos, através de receita SUS para determinadas entidades. No Anexo I relação das entidades
CONSIDERANDO a RDC nº 44/2009, que dispões sobre as Boas Práticas Farmacêuticas;
CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 1.931, de 17 de setembro de 2009, que aprova o Código de Ética
Médica, no que se refere à prescrição de medicamentos;
CONSIDERANDO a "Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde", 2011 - Conselho Nacional de Saúde - Ministério da Saúde. (Portaria GM/MS
nº 1.820, de 13 de agosto de 2009);
CONSIDERANDO o Formulário Terapêutico Nacional 2010, que contém informações científicas com base em evidencias sobre os fármacos
constantes na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME);
CONSIDERANDO a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa nº 14, de 31 de março de 2010, que dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos;
CONSIDERANDO a Ata n° 211 do Conselho Municipal de Saúde, de 19 de maio de 2010, que estabelece o fornecimento de medicamentos
através do SUS para as empresas cadastradas pelo CEREST, desde que estejam bem identificadas com timbre ou carimbo que identifique a
empresa ou sindicato. No Anexo II está a relação de empresas conveniadas;
CONSIDERANDO o Ofício n° 251/GAF/SEMUS/2011, determina que a dispensação de medicamentos para idosos internos das Instituições
de Longa Permanência de Idosos através do Sistema Único de Saúde de Blumenau. Ralação das ILPI encontra-se no Anexo III;
CONSIDERANDO a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa nº 20, de 5 de maio de 2011, que dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição, isoladas ou em associação;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa nº 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança
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do paciente em serviços de saúde e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Federal de Farmácia (CFF) nº 586, de 29 de agosto de 2013, que regula a prescrição farmacêutica;
CONSIDERANDO a Nota Técnica da ANVISA sobre a RDC nº 20/2011, de 24 de setembro de 2013, que orienta os procedimentos relativos
ao controle de medicamentos à base de substancias classificadas como antimicrobianos de uso sob prescrição médica;
CONSIDERANDO a Portaria n° 389/2015/SEMUS, que define as diretrizes para a gestão e funcionamento do Programa “Remédio em Casa”
no Município de Blumenau.
Considerando A Relação Nacional de Medicamentos (RENAME 2020);
CONSIDERANDO a Portaria n° 379/2015/GABSEMUS, que institui a Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal da Saúde,
que tem como principal objetivo estabelecer a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME).
CONSIDERANDO os contratos de Credenciamento com clínicas que prestam serviços para a Prefeitura Municipal de Blumenau.
RESOLVE:
Art.1º Normatizar a prescrição, a dispensação de medicamentos e o fluxo dos serviços farmacêuticos no âmbito das unidades pertencentes
ao Sistema Único de Saúde Municipal.
Art.2° Para fins desta portaria tem-se os seguintes conceitos e definições:
I- APRAZAMENTO: Período de tempo que o usuário levará para usar o medicamento, de acordo com a posologia.
II- CLASSE TERAPÊUTICA: Categoria que congrega medicamentos com propriedades e/ou efeitos terapêuticos semelhantes.
III- CONDIÇÃO CRÔNICA: Refere-se a doenças de longa duração e geralmente de progressão lenta.
IV- CEDAP: Centro Especializado em Diagnóstico Assistência e Prevenção;
V- CNS: Cartão Nacional de Saúde;
VI- CPF: Cadastro de Pessoa Física;
VII- DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA (DCB): denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo, aprovada pelo órgão
federal responsável pela vigilância sanitária;
VIII- DENOMINAÇÃO GENÉRICA ou nome genérico: denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo;
IX- DISPENSAÇÃO: ato de fornecimento de medicamentos e correlatos ao usuário, com orientação de uso;
X- EMENDA: ato ou efeito de emendar, tentar melhorar o próprio procedimento acrescentando no propósito de aumentar o que já fora feito;
XI- FARMÁCIA SOLIDÁRIA: farmácia que recebe e dispensa amostras grátis de medicamentos sob a apresentação de prescrição médica e
recebe devoluções de medicamentos para descarte adequado;
XII- FORMULÁRIO DE COMUNICADO AO PRESCRITOR: impresso contendo as inconformidades presentes nas receitas apresentadas nas
Unidades de Saúde da SEMUS - PMB (Secretaria Municipal de Promoção da Saúde Blumenau);
XIII- MEDICAMENTO: produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa ou para fins de diagnóstico;
XIV- MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO: Medicamentos usados de forma prolongada ou não, regidos pela portaria SVS nº 344/98;
XV- MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO: são medicamentos usados no tratamento de condições crônicas ou para contracepção;
XVI- MEDICAMENTO FITOTERÁPICO: é o obtido empregando-se exclusivamente matérias primas ativas vegetais. É caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade. Sua eficácia e segurança
são validadas através de levantamentos farmacológicos de utilização, documentações técnico-científicas em publicações ou ensaios clínicos
fase III. Não é considerado medicamento fitoterápico aquele que, na sua composição, inclua substâncias ativas isoladas, de qualquer origem, nem as associações destas com extratos vegetais;
XVII- MEDICAMENTO GENÉRICO: é igual ou comparável ao de referência (ou inovador ou original ou de marca) em quantidade de princípio ativo, concentração, forma farmacêutica, modo de administração e qualidade, que pretende ser com ele intercambiável. É geralmente
produzido após expiração ou renúncia da patente e de direitos de exclusividade, comprovando sua eficácia, segurança e qualidade através
de testes de biodisponibilidade e equivalência terapêutica. O medicamento genérico é designado conforme a DCB ou, na ausência, a DCI;
XVIII- NOTIFICAÇÃO DE RECEITA: é o documento que acompanhado de receita autoriza a dispensação de substâncias e medicamentos
sujeitos à controle especial definidos na Portaria SVS/MS nº 344/98 e suas atualizações;
XIX- NOTIVISA: programa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que tem a finalidade de receber notificações sobre efeitos adversos
e queixas técnicas de medicamentos e correlatos;
XX- PRESCRITOR: profissional legalmente habilitado para prescrever medicamentos ao paciente;
XXI- RASURA: ato ou efeito de raspar ou riscar letras em um documento, para alterar um texto;
XXII- RECEITA: prescrição escrita de medicamento, contendo orientação de uso para o paciente, efetuada por profissional legalmente habilitado, quer seja de preparação magistral ou de produto industrializado;
XXIII- RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL: impresso utilizado para a prescrição de medicamentos e substâncias sujeitas a controle
especial, conforme Portaria SVS/MS nº 344/98 e suas atualizações;
XXIV- RG: Registro Geral (documento de Identidade físico ou digital);
XXV- UNIDADE DISPENSADORA: serviço de dispensação de medicamentos pertencente à Unidade de Saúde;
XXVI- USUÁRIO: cada um daqueles que utilizam os serviços disponibilizados pelo sistema único de Saúde;
XXVII- VALIDADE DA RECEITA: período pelo qual a receita será válida, data limite em que a receita poderá ser aviada, contada a partir de
sua emissão.
DA RESPONSABILIDADE SOBRE AS FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS
Art.3º Os procedimentos gerenciais e técnicos assistenciais da farmácia são supervisionados pelo farmacêutico.
Parágrafo único. Os técnicos auxiliares devem realizar as atividades não privativas de farmacêutico, respeitando os Procedimentos Operacionais Padrão (POP`s) do estabelecimento e o limite de atribuições e competências estabelecidas pela legislação vigente, sob supervisão
e orientação do farmacêutico.
Art.4º Somente os serviços que dispõem de profissional farmacêutico podem dispensar medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria
n° 344/98), sendo sua guarda e controle de responsabilidade exclusiva do farmacêutico, devendo a dispensação ocorrer somente em sua
presença.
DA PRESCRIÇÃO
Art.5º Para os fins desta portaria são considerados prescritores os profissionais médicos, cirurgiões-dentista, enfermeiros e farmacêuticos.
§1º Ao cirurgião-dentista é permitido prescrever medicamentos para fins odontológicos, conforme estabelece o ANEXO III.
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 168

§2º Ao enfermeiro é permitido prescrever os medicamentos que já estão no sistema informatizado, conforme Protocolos Municipais e do
COREN (ANEXO IV).
§3º Ao farmacêutico só será permitido prescrever medicamentos de acordo com a Lista de Grupos e Indicações Terapêuticas Especificadas
(GITE), isentos de prescrição médica e somente depois da emissão de protocolos ou normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal
conforme o ANEXO V desta portaria.
Art.6º A Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) deve ser norteadora das prescrições de medicamentos nos serviços do Sistema
Único de Saúde deste Município, devendo-se respeitar a dosagem, apresentação e medidas lá descritas.
Art.7º A prescrição deve obedecer ao disposto no Formulário Terapêutico Nacional 2010, Parte I – Capítulos Gerais: Temas em Farmacoterapia – Prescrição de medicamentos e suas atualizações (ANEXO II).
Art.8º Além dos demais requisitos informados nesta Portaria a prescrição de medicamentos nas unidades do SUS sob gestão ou conveniadas
a rede municipal deverá:
I- Conter a identificação do Serviço de Saúde com nome, endereço e telefone;
II- Ser individual, escrita em caligrafia legível ou digitada, sem rasuras e/ou emendas, observadas a nomenclatura e o sistema de pesos e
medidas oficiais, indicando a forma farmacêutica, a concentração, a dose, o modo de usar e a duração do tratamento;
III- Conter o nome do paciente e também o endereço completo quando a lei assim definir;
IV- Conter a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou a denominação genérica do medicamento sendo vedado o uso de abreviaturas ou
códigos;
V- Conter a denominação botânica no caso de medicamentos fitoterápicos;
VI- Ser feita em uma única via, no caso dos medicamentos básicos;
VII- Conter a data de sua emissão, identificação (nome completo e número do registro no conselho de classe correspondente, impresso ou
de próprio punho) e assinatura do prescritor.
§1º Tratando-se o serviço de saúde de instituição conveniada além dos demais requisitos mencionados, deverá constar no receituário o
CNPJ, endereço, o telefone da instituição conveniada e um carimbo com o registro “PACIENTE SUS”.
§2º A prescrição de medicamentos antibióticos deverá atender à sua legislação específica.
§3º A prescrição de medicamentos sujeitos a controle especial deverá atender à sua legislação específica, devendo o prescritor atentar-se
aos quantitativos estabelecidos no ANEXO I desta Portaria.
§4º Para que haja o fornecimento por mais de uma oportunidade com a mesma receita de medicamentos analgésicos, antitérmicos, antieméticos, antiinflamatórios e antialérgicos o prescritor deverá fazer constar da receita a informação “uso contínuo”, a quantidade dispensada por mês ou a duração do tratamento.
§5º No mesmo receituário poderão ser prescritas categorias diferentes de medicamentos, com exceção as que a legislação exija receituário
próprio ou controle especial.
§6º Em casos excepcionais, em que o tratamento necessite da inclusão do parceiro (a) ou de familiares, o prescritor deverá expressar essa
condição na receita médica.
Art.9º É vedada a prescrição de fármacos ou esquema posológico que faculte ao dispensador ou usuário uma escolha entre os mesmos.
Art.10 Receitas provenientes das unidades de saúde do município de Blumenau devem ser feitas através do programa PRONTO, salvo se
este apresentar algum problema e estiver indisponível, devendo-se neste caso ser feita anotação na receita manuscrita, bem como, registro
posterior no sistema PRONTO.
DA VALIDADE DA RECEITA
Art.11 As receitas de medicamentos para o tratamento de condições crônicas que expressem o termo “uso contínuo” ou “uso prolongado”
terão validade de 180 (cento e oitenta) dias de tratamento, contados a partir da data de sua emissão, podendo chegar a 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias se o prescritor assim o solicitar.
Art.12 A validade das receitas de medicamentos antimicrobianos e de medicamentos sujeitos a controle especial deverá atender, obrigatoriamente, à sua legislação específica.
Parágrafo único. Após o término da validade da receita, deverá ser emitida nova receita, mediante consulta.
DA DISPENSAÇÃO
Art.13 A dispensação de medicamentos na rede pública de saúde está restrita à residentes do município de Blumenau e será realizada,
obrigatoriamente, através do sistema informatizado disponibilizado pelo município, mediante apresentação do receituário válido e de documento de identificação oficial.
Parágrafo único. Além dos receituários emitidos nas unidades de saúde que compõem a estrutura direta da Secretaria Municipal de promoção da Saúde de Blumenau, são considerados receituários válidos à dispensação nas unidades de saúde deste Município, desde que
cumpram os demais requisitos estabelecidos nesta portaria e instrumentos normativos que regulem a prescrição e dispensação de medicamentos aplicáveis a espécie:
I- Receituários aviados em nome de usuários SUS residentes de Blumenau atendidos em unidades hospitalares de Blumenau através do
Sistema Único de Saúde (SUS);
II- Receituários de usuários SUS residentes de Blumenau que tenham sido atendidos através de TFD, desde que o receituário tenha carimbo
do serviço de TFD do município de Blumenau.
III- Receituários de usuários SUS residentes de Blumenau atendidos em unidades de pronto atendimento de outros municípios através do
Sistema Único de Saúde (SUS);
IV- Os receituários das clínicas credenciadas, de acordo com a ata vigente (ANEXO VI);
V- Os receituários de pacientes internos das ILP`s, constantes do ANEXO VII;
VI- Os receituários de entidades beneficiadas (ANEXO VIII);
VII- Os receituários das empresas constantes do ANEXO IX.
Parágrafo único. Os receituários aviados por clínicas terceirizadas prestadoras de serviço das unidades que trata o inciso I serão considerados receituários válidos.
Art.14 Receitas de uso contínuo emitidas, através do programa informatizado utilizado pela SEMUS, não precisam da apresentação de documento em nome do usuário, desde que o medicamento seja retirado na sua ESF de origem.
Art.15 A dispensação de medicamento para idoso residente das ILP`s constantes do ANEXO VII será realizada na unidade de saúde correspondente a área de abrangência da ILP, e poderá ser realizada à funcionário do estabelecimento devidamente identificado e mediante a
apresentação da documentação do idoso interno.
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Parágrafo único. O idoso residente de ILP`s que não esteja cadastrado nas unidades de saúde do Município, poderá ter seu cadastro realizado por representante da ILP ou familiar devidamente identificado, mediante a apresentação da procuração que estabelece o caput e
cumprimento das demais exigências estabelecidas nesta Portaria.
Art.16 Caso o usuário não possua cadastro, o mesmo será realizado na unidade, sendo necessária a apresentação dos seguintes documentos:
I- Documento oficial com foto;
II- CPF;
III- Comprovante de residência;
IV- Cartão Nacional de Saúde;
V- Certidão de nascimento, se menor de idade.
§1º Considera-se documento oficial com foto a carteira de identidade (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho
(CTPS), Carteira profissional de atividade regulamentada e o passaporte, em sua forma física ou digital.
§2º Considera-se comprovante de residência válido o comprovante que atenda os requisitos estabelecidos na portaria nº 417/2016, ou outro
instrumento que expressamente lhe substituir.
§3º A certidão de nascimento é considerado documento válido para o menor impúbere, devendo-se, conjuntamente, apresentar documento
oficial com foto de responsável legal do menor, que conste da certidão.
Art.17 No ato da dispensação devem ser registrados na via do paciente os seguintes dados:
I- Identificação da Unidade Dispensadora;
II- Data da dispensação;
III- Quantidade aviada de cada medicamento;
IV- Nome legível do dispensador.
Parágrafo único. As informações registradas nas receitas de antimicrobianos e medicamentos sujeitos a controle especial deverão atender
à legislação específica.
Art.18 A dispensação do medicamento deve-se dar em quantidade correspondente ao tratamento estabelecido pelo prescritor, desde que
não exceda ao estipulado na legislação vigente.
Art.19 Nos casos em que não for possível a dispensação da quantidade exata devido à apresentação farmacêutica, deve ser dispensada
a quantidade superior mais próxima à calculada, de maneira a promover o tratamento completo do paciente, exceto quando tratar-se de
antibióticos e psicotrópicos.
§1º A Aplicação da regra de proximidade estabelecida no caput estender-se-á ao medicamento ácido valpróico e aos psicotrópicos cuja
apresentação seja em gotas e suspensão, solução ou xarope.
§2º Apenas os medicamentos constantes no Memorando 77/2019/CEMIA/DAS/SEMUS podem ser fracionados (Anexo X).
Art.20 Receitas de medicamentos diuréticos, cardiovasculares, hipoglicemiantes, hormonioterápicos, antifúngicos e hipolipemiantes sem a
inscrição “uso contínuo” deverão ser atendidas até a data de sua validade.
Art.21 A dispensação de medicamentos antimicrobianos ou sujeitos a controle especial deverá atender à legislação específica.
Parágrafo único. Quando houver identificação de uso prolongado ou contínuo, em receituário com prescrição de medicamentos antimicrobianos, e, havendo disponibilidade de estoque, deve-se entregar medicamento suficiente ao tratamento desde que não superior a 90 (noventa)
dias de tratamento.
Art.22 Não será dispensado medicamento de controle especial se verificado que o usuário ainda detém quantitativo de medicamento superior a sete dias de tratamento, salvo na hipótese de aumento de posologia.
Art.23 A dispensação de medicamentos para o tratamento de condições crônicas deverá ser realizada com intervalo não inferior a 23 dias,
pelo período de validade da receita.
Art.24 Para as medicações fornecidas pelo CEDAP, a retirada da medicação não pode ser em tempo inferior a vinte e cinco dias da última
retirada.
Art.25 Nas receitas em que o prescritor expressar o uso do medicamento de forma condicional, tais como “se dor”, “se febre”, “se náuseas”,
dentre outras, não havendo quantidade expressa no receituário, dever-se-á dispensar a quantidade de 20 (vinte) comprimidos ou 01 (um)
frasco.
Parágrafo único. Havendo a indicação de uso contínuo nos medicamentos receitados de forma condicional, o médico deverá realizar a indicação de uso contínuo, sendo que a dispensação ocorrerá a cada 30 (trinta) dias, respeitadas as demais regras estabelecidas nesta portaria.
Art.26 Em qualquer hipótese, havendo retirada de medicamento em data anterior a data prevista, estes dias serão somados para a próxima
dispensação.
Art.27 Para receitas de medicamentos sem retenção de receituário, caso a medicação esteja em falta anotar “F” e se o usuário não quis
levar a medicação anota “NQ”.
Art.28 É vedado o fornecimento de medicamentos para meses anteriores, à data da realização da dispensa, com objetivo de tratamento de
saúde retroativo, mesmo se a medicação estava em falta.
Art.29 É vedada a dispensação de medicamentos à menores de 14 (quatorze) anos, exceto à usuária de contraceptivos hormonais e à
usuária que for mãe.
Art.30 É vedada a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial à menores de 18 (dezoito) anos, exceto ao emancipado.
Parágrafo único. A emancipação será demonstrada através da apresentação de certidão de emancipação e documento oficial com foto em
nome do usuário cuja prescrição foi dirigida.
Art.31 As receitas de usuários atendidos pelo Programa Remédio em Casa, que possuem carimbo ou logo do Programa Remédio em Casa,
não poderão ser atendidas/aviadas nas unidades de saúde, pois o paciente já está recebendo a medicação pelo Programa, salvo para casos
com anotação de medicamento em falta na receita.
Art.32 Nos casos em que a receita estiver em desacordo com o disposto nesta Portaria, ou com outros textos normativos pertinentes, o
dispensador deverá contatar o prescritor por meio do Formulário de Comunicado ao Prescritor (Anexo XI).
Art.33 Somente serão aceitos para dispensação nas unidades da atenção básica medicamentos recebidos pelo Centro Integrado de Armazenamento e Distribuição devidamente documentado, ou através de transferências entre unidades com documento de transferência.
Art.34 A unidade dispensadora será responsável pelo arquivamento das receitas que receber.
§1º As primeiras vias das receitas de medicamentos sujeitos a controle especial serão arquivadas por um período de dois anos;
§2º As segundas vias das receitas de medicamentos antimicrobianos serão arquivadas por um período de dois anos.
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§3º As receitas do medicamento talidomida deverão ficar arquivadas por 5 (cinco) anos.
DO REABASTECIMENTO E RECEBIMENTO DOS MEDICAMENTOS
Art.35 Os pedidos de medicamentos serão gerados automaticamente pelo sistema nas unidades de saúde que já tenham cadastrado as
quantidades mínimas e máximas e tenham feito solicitação ao CIAD, sendo que a reposição acontecerá uma vez ao mês.
Parágrafo único. Caso algum medicamento esteja em falta esta será enviada na segunda janela.
Art.36 Quando do recebimento dos medicamentos, o responsável deverá conferir o número total de volumes, assinar e devolver a primeira
via do termo de requisição ao CIAD, devendo a segunda via do termo de requisição ser arquivada pelo período de 1 (um) ano.
§1º Durante a conferência, as quantidades de medicamentos recebidos e os lotes devem ser os mesmos informadas no termo de requisição
(fatura).
§2º Para dar entrada em estoque, basta fazer o aceite. Caso exista divergência entre quantidades e/ou lotes recebidos, estas devem ser
repassados ao CIAD.
§3º Caso não seja possível a conferência imediata, anotar no termo de requisição devolvido à Central de Abastecimento que a medicação
“não foi conferida”.
Art.37 Em caso de verificação de medicamentos com validade inferior a seis meses, providenciar remanejamento com outras unidades de
saúde.
Parágrafo único. Medicamentos com validade inferior a três meses não serão trocados.
Art.38 Medicamentos trazidos pelos usuários e os que forem recebidos como “Amostra Grátis” devem ser encaminhados à Farmácia Solidária.
Art.39 O primeiro abastecimento dos carrinhos de emergência de AG`s e ESF`s será feito diretamente pela central de abastecimento (CIAD).
Art.40 Para o reabastecimento dos medicamentos do carrinho de emergência nos Ambulatórios Gerais (AGs), a equipe de enfermagem
responsável pelo mesmo deverá solicitar à sua própria farmácia a reposição dos itens.
Art.41 O reabastecimento dos medicamentos do carrinho de emergência dos ESF`s se dará da seguinte forma:
I- Reabastecimento de psicotrópicos utilizados em usuários, mediante a realização de receita no nome do mesmo, retirando-se a medicação
no Ambulatório Geral de referência;
II- Reabastecimento de Medicamentos básicos (AAS, adrenalina, água destilada, captopril, clopidrogrel, dipirona, fenoterol, furosemida,
hidrocortisona, isossorbida, prometazina e salbutamol, etc) por reposição na própria unidade.
III- Reabastecimento dos medicamentos lidocaína, sulfato de magnésio e tiamina, através de solicitação ao CIAD.
Art.42 A verificação do carrinho de emergência, pelas unidades, deve ser feita periodicamente e/ou sempre que o carrinho for utilizado.
Parágrafo único. Havendo identificação de medicamentos vencidos a troca deverá ocorrer da seguinte forma:
I- Psicotrópicos vencidos, através de solicitação de reposição ao CIAD;
II- Lidocaína, sulfato de magnésio e tiamina, através de solicitação de reposição a CIAD;
III- Demais medicamentos vencidos devem ser trocados diretamente na unidade.
DO ARMAZENAMENTO E DOS MAPAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Art.43 Os medicamentos deverão ser organizados no ambiente da farmácia/dispensário:
I- Em ordem alfabética de acordo com o nome genérico;
II- Medicamentos com data de validade inferior devem estar à frente dos demais;
III- Separar os medicamentos por lote;
IV- Quanto à organização das formas farmacêuticas, fica a critério de cada unidade;
V- Os medicamentos sujeitos a controle especial devem ser armazenados em armário ou sala própria com chave, sob a guarda do profissional farmacêutico, conforme normativas vigentes.
§1º O ambiente de armazenamento de medicamentos deve ter a temperatura monitorada.
§2º Medicamentos que necessitam refrigeração para sua conservação devem permanecer em geladeiras adequadas, devendo-se realizar o
controle de temperatura com registro em planilha diariamente.
Art.44 O controle de validade dos medicamentos é de responsabilidade do farmacêutico, e nas unidades que não contam com este profissional a responsabilidade é da coordenação do serviço, devendo providenciar o adequado preenchimento dos mapas sanitários.
Parágrafo único. Em caso de férias ou afastamento do farmacêutico, o balanço dos medicamentos deve ser feito no início e no fim do período
em conjunto com o farmacêutico substituto.
Art.45 A conferência e contagem do estoque de medicamentos básicos deve ser realizada mensalmente e preferencialmente antes da emissão do pedido mensal de medicamentos.
Parágrafo único. A responsabilidade pela conferencia e contagem dos medicamentos básicos é do farmacêutico, e nas unidades que não
contam com este profissional, a responsabilidade é da coordenação do serviço.
Art.46 A conferência e contagem de estoque dos medicamentos psicotrópicos deve ser realizada pelo farmacêutico de forma mensal, sendo
que os mapas sanitários não podem ultrapassar o prazo de 3 (três) meses para a entrega.
Art.47 Os mapas de controle devem ser preenchidos e entregues para a vigilância sanitária, obedecendo-se a portaria municipal em vigor.
DESCARTE DE MEDICAMENTOS
Art.48 Constatando-se a presença de medicamentos vencidos, os mesmos devem ser retirados do estoque e do sistema informatizado para
descarte adequado.
§1° Os medicamentos de uso contínuo vencidos devem ser encaminhados à Central de Abastecimento juntamente ao documento informando o nome do medicamento, lote, validade, quantidade e motivo.
§2º Medicamentos de controle especial devem ser encaminhados à vigilância sanitária.
Art.49 Em caso de recebimento de medicamentos com desvio de qualidade, a amostra, de preferência em sua embalagem original, deve
ser encaminhada à farmácia do Ambulatório Geral Heinz Schrader, no Centro.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.50 O coordenador da Unidade de Saúde e/ou farmacêutico são os responsáveis pelo cumprimento ao disposto neste documento.
Art.51 É proibida a dispensação de medicamento cuja receita não obedeça ao disposto nesta Portaria, independente da origem da receita.
Art.52 As normas estabelecidas neste documento podem ter sua aplicação parcialmente suspensa diante de normativas específicas do governo federal em decorrência da pandemia, voltando a ser exigida em sua integralidade quando
Art.53 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art.54 Ficam revogadas as portarias nº 359/2014/GABSEMUS, 429/2016/GABSEMUS e 447/2017/GABSEMUS.
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Blumenau, 31 de março de 2021.
WINNETOU MICHEL KRAMBECK
Secretário Municipal de Promoção da Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
ANEXO I
Lista de medicamentos

Tipo de documento

A1 e A2 (entorpecentes: morfina,
Notificação de Receita A
opiáceos e derivados) e A3 (psiCor: Amarela
cotrópicos: Anfetaminas)

Validade
30 dias

B1 (benzoadiazepínicos e barbitúricos)
B2 (anorexígenos)

Notificação de Receita B
Cor: Azul

C1 (anticonvulsivantes, antidepressivos e antipsicóticos) e C5
(ababolizantes)

Receita de controle especial em duas vias
30 dias
Cor Branca

C4 antiretrovirais

Formulário próprio do
Programa Nacional de
DST/Aids

C3 (imunossupressores)

30 dias

Quantidade máxima/prescrição
Tratamento por 30 dias ou 5
ampolas em caso de medicamento injetável
B1: Tratamento por 60 dias
ou 5 ampolas em caso de
medicamento injetável.
B2: Tratamento máximo de
30 dias
B1: Tratamento por 60 dias
ou 5 ampolas em caso de
medicamento injetável.

Não há
20 dias

Tratamento por 30 dias

Talidomida

Notificação de Receita
específica para prescrição de talidomida.
Cor Branca

20 dias

Tratamento por 30 dias

C2 (retinóides)

Notificação de Receita
especial
Cor Branca

30 dias

B1: Tratamento por 30 dias
ou 5 ampolas em caso de
medicamento injetável.

Dispensação/observações
Notificação de Receita fornecida pela autoridade sanitária estadual.
Deve vir acompanhada de receita.
Impressa pelo prescritor/instituição. Dispensação apenas na unidade federativa da prescrição.
Deve vir acompanhada de receita
Prescrição de no máximo 3 substâncias da
classe C1. A primeira via é sujeita a retenção
na farmácia/drogaria. Dispensada em todo
território nacional.
Prescrição de no máximo 5 medicamentos por
classe.
Aviada e dispensada somente do SUS
Dispensação somente na Unidade Federativa da
prescrição.
Dispensação somente na Unidade Federativa
da prescrição. Na prescrição de Talidomida, o
paciente deve receber o “termo de Esclarecimento” e o médico deve assinar um “Termo de
responsabilidade” em duas vias, devendo uma
ser encaminhada à Coordenação Estadual do
Programa.
Dispensação apenas na Unidade Federativa da
prescrição.
Deve ser acompanhada de Termo de consentimento Pós-Informação assinado pelo usuário.

ANEXO II
Formulário Terapêutico Nacional 2010 – Bases legais e regras básicas da prescrição:
1. A prescrição deve ser escrita sem rasura, em letra de fôrma, por extenso e legível, utilizando tinta e de acordo com nomenclatura e sistema de pesos e medidas oficiais. No âmbito do Sistema Único de Saúde, adota-se o nome genérico correspondente à Denominação Comum
Brasileira (DCB) e, em sua ausência, a Denominação Comum Internacional (DCI). Nos serviços privados de saúde, a prescrição pode ser
feita utilizando o nome genérico ou o comercial.
• Nome e quantidade total de cada medicamento (número de comprimidos, drágeas, ampolas, envelopes), de acordo com dose e duração
do tratamento.
• Via de administração, intervalo entre as doses, dose máxima por dia e duração do tratamento. Em alguns casos pode ser necessário constar o método de administração (ex. infusão contínua, injeção em bolo); cuidados a serem observados na administração (ex. necessidade
de injetar lentamente ou de deglutir com líquido); horários de administração (nos casos de possível interação alimentar ou farmacológica,
visando maior comodidade, adesão ou melhora do efeito terapêutico) ou cuidados de conservação (ex. manter o frasco em geladeira).
• Não abreviar formas farmacêuticas (comprimido ou cápsula e não comp. ou cap), vias de administração (via oral ou via intravenosa e não
VO ou IV), quantidades (uma caixa e não 1 cx.) ou intervalos entre doses (“a cada 2 horas” e não 2/2h)
• Prescrever “se necessário” é incorreto e perigoso, pois transfere, ilegalmente, a responsabilidade da prescrição ao paciente ou a quem
deve administrar o medicamento, incentivando a auto-medicação.
• O prescritor deve manifestar por escrito se não deseja permitir a intercambialidade de sua prescrição, pelo genérico.
2. São obrigatórios a assinatura e o carimbo do prescritor. Nome por extenso, endereço e telefone do prescritor são desejáveis, de forma a
possibilitar contato em caso de dúvidas ou ocorrência de problemas relacionados ao uso de medicamentos prescritos.
3. A data da prescrição deve ser explicitada.
4. Usar o receituário específico para prescrição de fármacos, inclusive os que se encontram sob controle da autoridade regulatória e que
serão abaixo comentados.
5. Não indicar atos desnecessários ou proibidos pela legislação do País.
6. Não receitar ou atestar de forma secreta ou ilegível nem assinar em branco folhas de receituários, laudos, atestados ou outros documentos médicos 25. Alguns fármacos são controlados por autoridade reguladora por meio de receituário específico para as suas prescrições. A
Portaria SVS/MS nº 344/1998 26 regulamenta as listas de substâncias de uso controlado como os entorpecentes, psicotrópicos, imunossupressores, antirretrovirais, talidomida entre outros. Estas substâncias compõem as listas que devem ter a prescrição acompanhada de
documento denominado Notificação de Receita que autoriza a dispensação de entorpecentes e psicotrópicos (NR A e B) ou Notificação de
Receita Especial (retinoides e imunossupressores), (ou que devem ser feitas por meio de receita de controle especial, receita especial ou
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receita específica para a prescrição de talidomida.
A Notificação de Receita do tipo A é de cor amarela e usada para a prescrição dos medicamentos presentes nas listas A1, A2 e A3, entorpecentes e psicotrópicos. Ela é fornecida, de forma numerada e controlada, gratuitamente, pela autoridade sanitária estadual ou pelo
Distrito Federal, aos profissionais e instituições cadastradas, em talonário de 20 folhas. A Notificação de Receita do tipo B é 25 Prescrição
de medicamentos de cor azul e usada para a prescrição de psicofármacos como benzodiazepínicos, barbitúricos e anorexígenos, e pode ser
impressa pelo profissional ou pela instituição. Caso o prescritor decida receitar acima da quantidade determinada pela legislação, ele deve
preencher justificativa com o diagnóstico da doença, posologia, data e assinatura e entregar junto com a receita B ao paciente para que ele
possa adquirir o medicamento na farmácia ou drogaria. A Notificação de Receita de controle especial é de cor branca e deve ser preenchida
em 2 vias. A primeira via é de posse da farmácia ou drogaria e a segunda é do paciente. É utilizada para prescrição dos componentes das
listas C1 (substâncias de controle especial como anticonvulsivantes, antidepressivos, antipsicóticos) e C5 (anabolizantes). Os antirretrovirais
(lista C4) devem ser prescritos, apenas por médicos, em formulário próprio estabelecido pelo programa nacional de DST/ Aids e aviados ou
dispensados em farmácias do SUS, na qual uma via da receita fica retida e a outra fica com o paciente. Ao paciente, deverá ser entregue
um receituário médico com informações sobre seu tratamento.
A Notificação de receita para a prescrição de talidomida (lista C3) é de cor branca e deve ser usada pelos serviços públicos de saúde cadastrados no órgão de Vigilância Sanitária Estadual.
As substâncias retinoicas (lista C2) são prescritas em notificação de receita especial, de cor branca, impressa pelo médico ou pela instituição
a qual seja filiado.
O Quadro abaixo fornece as principais informações sobre os tipos de notificação de receita. Nos estabelecimentos hospitalares, clínicas
médicas, oficiais ou particulares, os medicamentos à base de substâncias constantes das listas A1, A2, A3, B1 B2, C2, C3 poderão ser dispensados ou aviados a pacientes internados ou em regime de semi-internato, mediante receita privativa do estabelecimento, subscrita por
profissional em exercício no mesmo.
Principais informações sobre os tipos de notificação de receita.
Lista

Tipo/cor do documento

A1 Entorpecentes

Notificação de Receita A
(amarela)

Quantidade máxima/período
de tratamento
5 ampolas ou
tratamento para 30 dias

Notificação de Receita A
(amarela)

5 ampolas ou tratamento
para 30 dias

Notificação de Receita A
(amarela)
Notificação de Receita B
(azul)
Notificação de Receita B
(azul)

5 ampolas ou tratamento
para 30 dias
5 ampolas ou tratamento
para 30 dias

A2 Entorpecentes “uso
permitido sob condições
especiais”
A3
Psicotrópicos
B1
Psicotrópicos
B2
Psicotrópicos anorexígenos

Quantidade máxima
Validade/abrangência da receita
de substâncias
Uma

30 dias / em todo o território nacional

Uma

30 dias / em todo o território nacional

Uma

30 dias / em todo o território nacional

Uma

30 dias somente no estado emitente

Tratamento para 30 dias

Uma

30 dias somente no estado emitente

C1 Outras substâncias sujeitas a controle especial

Receita de controle Especial
(branca em duas vias)

5 ampolas ou tratamento
para 60 dias. Antiparkinsoniano e anticonvulsivante,
tratamento para 180 dias.

Três

30 dias / em todo o território nacional

C2
Retinoicas de uso tópico

Receita comum (branca)

-

-

Válida em todo o território nacional

5 ampolas ou tratamento
para 30 dias

Uma

30 dias ou 7 dias para mulheres em
idade fértil – somente no estado
emitente

Tratamento para 30 dias.

Uma

20 dias – somente no estado emitente

5 ampolas ou tratamento
para 60 dias

Uma

30 dias / em todo o território nacional

C2
Retinoicas de uso sistêmico
C3
Imunossupressoras
C5
anabolizantes

Notificação de Receita Especial de Retinoides Sistêmicos
(Branca)
Notificação de Receita Especial de Talidomida (Branca)
Receita de controle Especial
(Branca)

ANEXO III
Prescrição de medicamentos pelo cirurgião-dentista
Compete ao CD a prescrição e aplicação de especialidades farmacêuticas de uso interno e externo para tratamento de agravos relativos à
saúde bucal e é vedada ao CD a prescrição de medicamentos para tratamento de agravos que não sejam da competência da Odontologia.
Os medicamentos comuns na rotina da prescrição odontológica são antissépticos, analgésicos, antibióticos e anti-inflamatórios não esteróides - AINES, com menos frequência, os corticosteróides.
Dentre os psicofármacos que podem ser prescritos pelo CD estão os analgésicos opiáceos fracos derivados, sintéticos ou não, da morfina e
outros utilizados no tratamento de nevralgia do trigêmeo, de disfunções da articulação temporomandibular (DTM) e de dores neuropáticas.
Antiepilépticos e antidepressivos também podem ser prescritos para o tratamento desses agravos. Em pacientes ansiosos e/ou fóbicos,
podem ser usados ansiolíticos somente no pré e pós-operatório.
ANEXO IV
Prescrição de medicamentos por enfermeiro:
A prescrição de medicamentos pela equipe de enfermagem é ação privativa do Enfermeiro. Os limites legais, para a prática desta ação, são
os Programas de Saúde Pública e rotinas aprovadas em instituições de saúde públicas ou privadas.
Parâmetros legais:
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• Lei Federal nº 7.498/86.
• Decreto Presidencial nº 94.406/87.
• Portaria GM/MS nº 2488/2011.
No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Blumenau, a dispensação de medicamentos será realizada exclusivamente quando a prescrição for de profissional enfermeiro, no exercício da função em Unidade de Saúde da Rede Pública de Blumenau.
Protocolos disponíveis do site: http://www.corensc.gov.br/protocolos-de-enfermagem/
ANEXO V
Prescrição de medicamentos pelo farmacêutico
A prescrição de medicamentos pelo farmacêutico é restrita aqueles enquadrados como isentos de prescrição médica. A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) especifica os medicamentos isentos de prescrição médica por meio da Lista de Grupos e Indicações Terapêuticas
Especificadas (GITE).
Parâmetros legais:
• Resolução RDC ANVISA nº 138, de 29 de maio de 2003. Dispõe sobre o enquadramento na categoria de venda de medicamentos.
• Resolução CFF nº 585, de 29 de agosto de 2013. Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências.
• Resolução CFF nº 586 de 29 de agosto de 2013. Regula a prescrição farmacêutica e dá outras providências.
Ao farmacêutico vinculado a Secretaria Municipal de Saúde de Blumenau só será permitido prescrever medicamentos de acordo com a Lista
de Grupos e Indicações Terapêuticas Especificadas (GITE), isentos de prescrição médica e somente depois da emissão de protocolos ou
normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal.
No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Blumenau, a dispensação de medicamentos será realizada exclusivamente quando a prescrição for de profissional farmacêutico, no exercício da função em Unidade de Saúde da Rede Pública de Blumenau.
ANEXO VI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
Associação Renal Vida
Botelho Oftalmoclínica LTDA
CERENE – Centro de Rrecuperação Nova Esperança
Clínica Médica Oftalmológica Blumenau – Hospital de Olhos de Blumenau
FURB - Hospital Universitário
FURB – Policlínica HU
Hospital Misericórdia
HEMOSC
Hospital Santa Catarina
Hospital Santa Isabel
Hospital Santo Antônio
Oftalmologistas Associados Blumenau - Clínica de Olhos Santa Isabel
Rede Feminina de Combate ao Câncer

ANEXO VII
•
•
•
•
•
•
•
•

Associação Casa São Simeão
Casa de Repouso Eugênia e Rudinei
Casa de Repouso Menino Jesus
Casa Santa Ana
Espaço Vida
Hospital Misericórdia da Vila Itoupava
Lar Santa Clara
Lar Elsbeth Koehler

Ref: Ofício nº 251/GAF/SEMUS/2011 - Instituições de Longa Permanência para Idoso
ANEXO VIII
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abludef
23º Batalhão de Infantaria- Blumenau
Clínica de Rins (com carimbo SUS)
Hospital Universitário de Florianópolis (com carimbo do TFD)
Hospital Joana de Gusmão (com carimbo do TFD)
Interblu (somente com carimbo do SINTRASEB)
Unidade Prisional
Receituário Oncológico (com carimbo SUS)
Receituário de Sindicatos- Todos os sindicatos (com timbre ou carimbo do sindicato) Rede Feminina de Combate ao Câncer

Ref. Ata nº 160 de 17 de maio de 2006 do Conselho Municipal de Saúde
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ANEXO IX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altemburg Indústria Têxtil Ltda
Altona
ABB Ltda
Baungarten Gráfica Ltda
Bom Sono
Cartondruck Gráfica Ltda
Cedup Centro de E. Reg.
Cia Hemmer Indústria e Comércio LTDA
Cia Hering
Coteminas S/A (receituário do SESI com carimbo da Coteminas)
Cremer S/A
Divisão de Adesivos Cremer
Empresa Nossa Senhora da Glória
Haco Etiquetas
Jojo Confecções
Karsten Têxtil
M. F. Sulfabril S/A
Malharia Cristina
Malwee Malhas Blumenau
Marp Indústria Têxtil Ltda
Pamplona Eletro Met Ltda
PL confecções
Plásticos Cremer
Posthaus Ltda
RR Domelly Moore
Rigesa Celulose
Sest-Serviço Social do Transporte
Souza Cruz
Teka Tecelagem
URB
Vila Confecções
Vedax Industria e Comercio
Weg Equipamentos Elétricos
Westrock – Rigesa

Ref: Ata nº 211 de 19 de maio de 2010 do Conselho Municipal de Saúde.
ANEXO X
ANEXO XI
Formulário de comunicação com o prescritor
Prezado(a) prescritor(a):
Esta receita está em desacordo com a Portaria xxx/2016/GABISEMUS, a Portaria SVS nº 344/98 e a RDC Anvisa nº 20/2011 e suas atualizações. Pedimos a gentileza de considerar as observações assinaladas abaixo que estão em desacordo com estas normas.
( ) Ausência de identificação do prescritor;
( ) Ausência de assinatura do prescritor;
( ) Ausência do nome do usuário;
( ) Concentração inexistente para este medicamento; concentração SUS _______
( ) Ausência de concentração;
( ) Prescrição ilegível;
( ) Ausência da posologia;
( ) Receituário com rasura e/ou emendas;
( ) Falta de carimbo do sindicato;
( ) Ausência do endereço do usuário (portaria 344/98);
( ) Receita fora da validade;
( ) Outros _____________________________________________________.
Nome do dispensador: ______________________________________ Ass:________.
Local: ___________________________________________________ Data:__/__/__.
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Publicação Nº 3124728

PORTARIA N.º 8382/2021
CONCEDE PENSÃO VITALÍCIA À MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA.
ELÓI BARNI, Diretor Presidente do ISSBLU Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado pela Portaria nº
20.970, de 13 de junho de 2017, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308, de 22 de dezembro de 2000, resolve
CONCEDER PENSÃO VITALÍCIA,
de acordo com os artigos 17, §§ 1º, e 4º, e 18, inciso I, alínea "c", da Lei Complementar nº. 308, de 22 de dezembro de 2000, combinado
com o artigo 16, inciso II, do mesmo diploma legal, artigo 24, inciso II, § 2º, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019,
e artigo 40, § 7º, inciso II, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19 de dezembro de 2003, à
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, companheira, de JOÃO ALBERTO KUSZKOWSKI, servidor público municipal, ocupante do cargo
de provimento efetivo de Guarda de Trânsito, lotado na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, falecido em 27 de maio de 2021,
devendo perceber mensalmente, o valor de R$ 1.952,15 (Mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos), a contar da data do
óbito, conforme Processo n.º 14786/6/2021.
Blumenau, 18 de junho de 2021.
ELÓI BARNI
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8383/2021 - ISSBLU

Publicação Nº 3124731

PORTARIA N.º 8383/2021
CONTA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ROSICLER SEBERINO.
ELÓI BARNI, Diretor Presidente do ISSBLU Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado pela Portaria nº
20.970, de 13 de junho de 2017, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308, de 22 de dezembro de 2000, resolve
MANDAR CONTAR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
de acordo com o artigo 4.º, § 6.º, da Lei Complementar nº 308, de 22 de dezembro de 2000,
a favor de ROSICLER SEBERINO, servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Farmacêutico, sob o Regime
Jurídico Estatutário, para efeito de aposentadoria, conforme Certidão expedida pelo INSS– Instituto Nacional do Seguro Social, Protocolo nº
17001080.1.00374/21-3, totalizando 3350 (três mil, trezentos e cinquenta) dias, correspondente a 09 (nove) anos, 02 (dois) meses, e 05
(cinco) dias, conforme Processo n.º 14803/6/2021.
Blumenau, 22 de junho de 2021.
ELÓI BARNI
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8384/2021 - ISSBLU

Publicação Nº 3124734

PORTARIA N.º 8384/2021
CONTA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LINDAMIR APARECIDA ROSA JUNGE.
ELÓI BARNI, Diretor Presidente do ISSBLU Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado pela Portaria nº
20.970, de 13 de junho de 2017, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308, de 22 de dezembro de 2000, resolve
MANDAR CONTAR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
de acordo com o artigo 4.º, § 6.º, da Lei Complementar nº 308, de 22 de dezembro de 2000,
a favor de LINDAMIR APARECIDA ROSA JUNGE, servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Universitário, sob o Regime Jurídico Estatutário, para efeito de aposentadoria, conforme Certidão expedida pelo INSS– Instituto Nacional do Seguro
Social, Protocolo nº 20021010.1.00227/16-5, totalizando 5377 (cinco mil, trezentos e setenta e sete) dias, correspondente a 14 (quatorze)
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anos, 08 (oito) meses, e 27 (vinte e sete) dias, conforme Processo n.º 14804/6/2021.
Blumenau, 22 de junho de 2021.
ELÓI BARNI
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8385/2021 - ISSBLU

Publicação Nº 3124736

PORTARIA N.º 8385/2021
CONTA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LINDAMIR APARECIDA ROSA JUNGE.
ELÓI BARNI, Diretor Presidente do ISSBLU Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado pela Portaria nº
20.970, de 13 de junho de 2017, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308, de 22 de dezembro de 2000, resolve
MANDAR CONTAR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
de acordo com o artigo 4.º, § 6.º, da Lei Complementar nº 308, de 22 de dezembro de 2000,
a favor de LINDAMIR APARECIDA ROSA JUNGE, servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Professor Universitário, sob o Regime Jurídico Estatutário, para efeito de aposentadoria, conforme Certidão Nº 450/2017, expedida pelo
IPREV - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, totalizando 1774 (mil, setecentos e setenta e quatro) dias, correspondente a
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses, e 14 (quatorze) dias, conforme Processo n.º 14804/6/2021.
Blumenau, 22 de junho de 2021.
ELÓI BARNI
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8386/2021 - ISSBLU

Publicação Nº 3124738

PORTARIA N.º 8386/2021
CONTA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ROSELI APARECIDA VENTURI ESSIG.
ELÓI BARNI, Diretor Presidente do ISSBLU Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, nomeado pela Portaria nº
20.970, de 13 de junho de 2017, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 57, inciso I, da Lei Complementar n.º 308, de 22 de dezembro de 2000, resolve
MANDAR CONTAR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
de acordo com o artigo 4.º, § 6.º, da Lei Complementar nº 308, de 22 de dezembro de 2000,
a favor de ROSELI APARECIDA VENTURI ESSIG, servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Coordenador
Pedagógico, sob o Regime Jurídico Estatutário, para efeito de aposentadoria, conforme Certidão expedida pelo INSS – Instituto Nacional
do Seguro Social, Protocolo nº 20022020.1.00350/21-6, totalizando 7672 (sete mil, seiscentos e setenta e dois) dias, correspondente a 21
(vinte e um) anos, e 07 (sete) dias, conforme Processo n.º 14357/1/2021.
Blumenau, 22 de junho de 2021.
ELÓI BARNI
Diretor Presidente

EXTRATO Nº 203/2021 - FURB

Publicação Nº 3124745

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
Extrato nº. 203/2021
Dispensa de Licitação n°. 169/2021
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, II, da Lei 8.666/1993 e demais alterações e o Parecer Jurídico nº 152/2016/PROGEF, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO Lab Fab DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA DA FURB. Setor solicitante: Centro de Ciências Tecnológicas.
Contratada: COREMMA LTDA (CNPJ: 83.109.504/0001-71). Fundamento Legal: Instrução Normativa nº. 003/2016/Reitoria, Artigo 24, inciso
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II da Lei 8.666/1993 e Parecer Jurídico nº 152/2016/PROGEF. Pedido nº: 2021/781. Forma de Pagamento: Em até 28 dias após entrega
dos produtos com NF. Prazo de Entrega: A combinar. Valor Total/Programa de Trabalho/Elemento de Despesa: R$ 626,70 (seiscentos e
vinte e seis reais e setenta centavos)/ 01.19.12.364.0105.2007 (Ampliação, Construção, Reforma e aquisição de ativos fixos)/4.4.90 (Outras
Despesas Investimentos)/4.4.90.52.04 (Aparelhos de Medição e Orientação). Nº do registro do envio TCE: 5D8179DDD787B2966915225CD1B46D319C219BD1.
Blumenau/SC, 28 de junho de 2021.
Profª. Marcia Cristina Sardá Espindola
Reitora da FURB

EXTRATO Nº 204/2021 - FURB

Publicação Nº 3124750

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
Extrato nº. 204/2021
Inexigibilidade de Licitação n°. 160/2021
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, caput, da Lei 8.666/1993 e demais alterações e o Parecer Jurídico nº 244/2021/PROGEF, para Objeto: AQUISIÇÃO
DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES DO PROJETO CER-II COORDENADO PELA FURB. Setor solicitante: Divisão de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas. Contratada: AUTO VIAÇÃO RAINHA LTDA (CNPJ: 84.228.782/0001-00). Fundamento Legal: Instrução Normativa nº. 003/2016/Reitoria e Artigo 25, caput da Lei 8.666/1993. Parecer Jurídico nº244/2021. Pedido: 2021/1352. Forma de Pagamento: Em
até 05 (cinco) dias a contar do recebimento do Boleto Bancário. Prazo de Entrega: Imediato. Valor Total/Programa de Trabalho/Elemento de
Despesa: R$ 3.000,00 (Três mil reais)/ 01.30.12.123.0108.2010 (Manutenção das Atividades de Plano de Trabalho-Custeio) /3.3.90 (Outras
Despesas Correntes)/ 3.3.90.39.72 (Vale-Transporte). Nº do registro do envio TCE: 161A1FC98B3A815C79C9028D734DFD4F3CF184EA.
Blumenau/SC, 28 de junho de 2021.
Profª. Marcia Cristina Sardá Espindola
Reitora da FURB

EXTRATO Nº 205/2021 - FURB

Publicação Nº 3124754

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
Extrato nº. 205/2021
Inexigibilidade de Licitação n°. 163/2021
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, caput, da Lei 8.666/1993 e demais alterações e o Parecer Jurídico nº 152/2016/PROGEF, para Objeto: PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO PROF. SÉRGIO VIDAL GARCIA OLIVEIRA NO IEEE TRANSPORTATION ELECTRIFICATION CONFERENCE AND
EXPO (iTEC2021). Setor solicitante: Centro de Ciências Tecnológicas. Contratada: RNA ASSOCIATES INC. Fundamento Legal: Instrução Normativa nº. 003/2016/Reitoria e Artigo 25, caput da Lei 8.666/1993. Parecer Jurídico nº152/2016. Pedido: 2021/1415. Forma de Pagamento:
Cartão de Crédito Internacional até o dia 05/07/2021. Prazo de Entrega: Conforme cronograma. Valor Total/Programa de Trabalho/Elemento
de Despesa: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)/ 01.30.12.123.0108.2010 (Manutenção das Atividades de Plano de Trabalho Custeio)
/3.3.90 (Outras Despesas Correntes)/ 3.3.90.39.22 (Exposição, Congresso e Conferências). Nº do registro do envio TCE: 06FB7A2EBAFBCA77C387711C8261C351B92D25D4.
Blumenau/SC, 28 de junho de 2021.
Profª. Marcia Cristina Sardá Espindola
Reitora da FURB

EXTRATO Nº 206/2021 - FURB

Publicação Nº 3124757

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
Extrato nº. 206/2021
Dispensa de Licitação n°. 158/2021
A Fundação Universidade Regional de Blumenau, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Antônio da Veiga, nº. 140,
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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, IV, da Lei 8.666/1993 e demais alterações e o Parecer Jurídico nº 241/2021/PROGEF, para AQUISIÇÃO DE GASES
PARA USO EM SETORES DA UNIVERSIDADE. Setor solicitante: Divisão de Administração de Materiais. Contratada: WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ: 35.820.448/0001-36).
Fundamento Legal: Instrução Normativa nº. 003/2016/Reitoria, Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/1993 e Parecer Jurídico nº 241/2021/PROGEF.
Pedido nº: 2021/1251, 1379. Forma de Pagamento: CONFORME PROPOSTA. Prazo de Entrega: CONFORME PROPOSTA. Valor Total/Programa
de Trabalho/Elemento de Despesa: R$ 3.516,75 (três mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos)/ 01.14.12.364.0100.2001
(Manutenção das Atividades Técnicas, Operacionais e Administrativa)/3.3.90 (Outras Despesas Correntes)/.3.3.90.30.04 (Gases engarrafados). Nº do registro do envio TCE: BFE431A7D0F1377F1DE745ED68BE8B327D8421CD.
Blumenau/SC, 28 de junho de 2021.
Profª. Marcia Cristina Sardá Espindola
Reitora da FURB

Câmara Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2021

Publicação Nº 3125069

MODALIDADE: Pregão Presencial.
TIPO: Menor Preço por Item.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
DATA DE ABERTURA: 09/07/2021.
HORÁRIO: 14:00 horas.
LOCAL: Câmara Municipal de Blumenau.
ENDEREÇO: Rua XV de Novembro, 55, Centro, Blumenau/SC.
O edital, seus anexos e outras informações estão disponíveis para download no endereço https://www.camarablu.sc.gov.br/transparencia/
ou na sede da Câmara Municipal de Blumenau - Rua XV de Novembro, 55, Centro, Diretoria Geral, 2º andar, sala 215, Blumenau-SC, CEP
89.010-110. Telefone: (47) 3231-1500.
Blumenau, 29 de junho de 2021.
EGÍDIO DA ROSA BECKHAUSER
Presidente da Câmara Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 179

Bom Jesus do Oeste
Prefeitura
CONTRATO Nº 087/2021 DE 28 DE JUNHO DE 2021
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 087/2021

Publicação Nº 3123998

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BFB15E002887FC45A19F0ECC0499767F8C430A67

O Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste/SC torna público que firmou o seguinte contrato:
Contratado: ACADEMIA ZUMBA STUDIO PULSAR LIFE LTDA ME
CNPJ: 35.307.935/0001-08
Licitação: Processo Licitatório Nº 1432/2021
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para disponibilização de profissional educador físico em carga horária de 20(vinte) horas semanais,
na manutenção das atividades da unidade básica de saúde, do Município de Bom Jesus do Oeste para o exercício 2021.
Valor: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) em 06 parcelas mensais.
Vigência: 01 de Julho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021.
Fiscal do Contrato: Fica designado para Fiscal de Contrato a Sra. Lucia Fuzinatto, Secretária Municipal de Saúde e Promoção Social.
Bom Jesus do Oeste (SC), 28 de junho de 2021.
Airton Antonio Reinehr
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5621/2021 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123771

========================================================
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE
========================================================
Decreto nº 5621/2021 de 28 de Junho de 2021.
Homologa e Adjudica Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 01432/2021 , dando outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE, SC, no uso de suas atribuições que lhe confere as leis nº: 10.520/02, 8.666/93 e suas
atualizações;
DECRETA: Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Decreto nº 5555/2021 de 04 de Fevereiro de 2021, sob o Processo de Licitação nº 01432/2021, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL EDUCADOR FÍSICO EM CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), na sua exata ordem de classificação.
Item

Nome do Fornecedor

1

Academia Zumba Studio Pulsar Life Ltda

vinte e sete mil reais

Descrição do Produto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EDUCADOR FÍSICO EM CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HRS SEMANAIS, NA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FAZENDO
PARTE DA EQUIPE DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF),
APLICANDO TÉCNICAS ADEQUADAS DE ACORDO COM O SEXO E FAIXA ETÁRIA: PILATES, ZUMBA, MUSCULAÇÃO, GINÁSTICA LOCALIZADA, TREINAMENTO FUNCIONAL, GINÁSTICA LABORAL, STEP, JUMP, GRUPOS DE CAMINHADA,
CORRIDA ORIENTADA, GRUPO DE RECREAÇÃO E ATIVIDADES LÚDICAS,
ATIVIDADES ESPECÍFICAS PARA GRUPOS DE GESTANTES, DIABÉTICOS,
HIPERTENSOS, SAÚDE MENTAL, IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ENTRE
OUTROS GRUPOS A SEREM ELABORADOS CONFORME A NECESSIDADE DA
POPULAÇÃO

Quant.

Valor (R$)

6,00

27.000,00

27.000,00

Art. 3º. Pelo presente, fica intimado os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo
Único do art.3°, do Decreto n° 4450, de 16 de setembro de 2013. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
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disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste – SC,
aos 28/06/2021.
Airton Antônio Reinehr
Prefeito Municipal
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Bom Retiro
Prefeitura
868.06.21 - P.LIC. MOT. P. FAM. ANA C. B. MORETTI

Publicação Nº 3124218

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PORTARIA N.º 868/21 de 28.06.21
Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família
O Prefeito do Município de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com os artigos 72 e 75 da Lei Complementar n.º
01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro – SC):
RESOLVE:
Conceder de acordo com o que consta na Declaração Apresentada 01 (um) dia de licença para acompanhar familiar em consulta médica/
exames, no dia 24 de junho de 2021, a funcionária Ana Claudia Bruder Moretti, Ocupante do cargo de Professor I - 3 - Padrão I – Nível
22, 30 horas semanais, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – Creche
Municipal Antônia Maria da Silva Vieira.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
28 de junho de 2021.
Albino Gonçalves Padilha 		
Prefeito Municipal 		

Marcia Mariza Hemkmaier Fernandes
Sec. Mun. Administração e Fazenda

869.06.21 - P. EXON. ERICLEIA AP. ALEXANDRE

Publicação Nº 3124592

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PORTARIA N.º 869/21 de 28.06.21
Exonera Servidora a Pedido
O Prefeito em Exercício do Município de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o § 2º do Art. 25 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Bom Retiro – SC):
RESOLVE:
Conceder Exoneração a servidora Ericleia Aparecida Alexandre, do Cargo de Auxiliar de Enfermagem – Nível 3, do Quadro de Pessoal Temporário do Município, Nomeada através da Portaria n.º 559/16 de 06.06.2016, com exercício na Secretaria Municipal de Saúde – Unidade
Básica do Bairro São José, a contar do dia 24 de junho de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
28 de junho de 2021.
Albino Gonçalves Padilha 		
Prefeito Municipal 		

Marcia Mariza Hemkmaier Fernandes
Sec. Mun. Administração e Fazenda

AVISO REVOGAÇÃO PP 12/2021 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 51/2021

Publicação Nº 3124390

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021- SRP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/2021
Edital Nº 12/2021- SRP. Processo nº 25/2021. Objeto: Contratação de serviços de pedreiro, eletricista, carpinteiro, calceteiro e pintor, para
utilização das Secretarias e Fundos Municipais. O Prefeito de Bom Retiro visando prevalecer o interesse público, decide revogar o presente
procedimento licitatório Pregão Presencial 12/2021, pela seguinte motivação:
CONSIDERANDO que o ato administrativo revogatório é resultante do poder discricionário, prerrogativa que a Administração detém para
rever suas atividades em busca dos melhores meios para o alcance do fim maior, o interesse público;
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CONSIDERANDO que o interesse público nada mais é do que o interesse da coletividade e que cada ato da Administração Pública deve ter
por escopo a satisfação desse interesse dos cidadãos;
REVOGA-SE, pois, o Pregão Presencial Nº 12/2021, bem como a Ata de Registro de Preços nº 51/2021 com a empresa Alto Vale Construções
Ltda. Cumpridas as formalidades, publique-se o presente para que surta seu efeito legal.
Bom Retiro, 28 de junho de 2021.
Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal
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Brunópolis
Prefeitura
AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES CREDENCIAMENTO Nº 01/2021

Publicação Nº 3124027

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS
AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE CREDENCIAMENTO
Edital de Credenciamento n° 01/2021
Objeto: Credenciamento de leiloeiros públicos oficiais do estado de Santa Catarina (pessoas físicas) para realizarem, mediante contrato
específico, leilões eletrônicos de bens patrimoniais móveis em desuso (veículos, equipamentos, mobiliário e outros) e imóveis inservíveis
de propriedade do Município de Brunópolis (sc), em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e demais disposições aplicáveis. Data e
horário: A abertura dos envelopes de proposta será as 13h30min do dia 02/07/2021, após análise da documentação será o sorteio da ordem
dos classificados.
Local: Setor de Compras e Licitações, na Prefeitura Municipal de Brunópolis, Rua Selmo Heck, 2405, Centro, Brunópolis/SC, CEP 89634-000.
Maiores informações podem ser obtidas no telefone (049) 3556-0019/3556-0020 ou no endereço citado.
Volcir Canuto - Prefeito Municipal.

CHAMADA AGRICULTURA FAMILIAR 01-2021

Publicação Nº 3124412

CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL –
01/2021
O Município de Brunópolis, com sede à Rua Selmo Heck, nº 2405, Centro, atendendo a Lei nº. 11.947/2009 e Resolução/FNDE/CD nº.
038/2009 realiza chamada pública, a partir do dia 28 de junho de 2021 e até às 17h00min do dia 13 de julho de 2021, para aquisição de
gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural.
1. OBJETIVO
Registro de preços de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para atender os alunos matriculados na
Rede Municipal de Ensino.
2. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
2.1 Grupos Informais de Agricultores Familiares e de Empreendedores Familiares Rurais deverão entregar ao Setor de Licitações os documentos relacionados abaixo para serem avaliados e aprovados:
I – Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
II – Cópia da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) DAP principal, ou extrato da
DAP, de cada Agricultor Familiar participante;
III - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da proponente.
IV - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
V - Para produtos de origem animal, apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou
federal.
VI – Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar (Anexo I) elaborado conjuntamente entre
o Grupo Informal e a Entidade Articuladora e assinado por todos os Agricultores Familiares participantes;
VII - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de
venda (Anexo VI).
2.2 Os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações deverão
entregar ao Setor de Licitações os documentos relacionados abaixo para serem avaliados e aprovados:
I – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
II – Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica para associações e cooperativas;
III – cópias do Certificado de Regularidade do FGTS, e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
IV – Cópias das certidões negativas junto à Fazenda Municipal, Estadual e Federal;
V - Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do
Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica;
VI – Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção, podendo ser municipal, estadual
ou federal;
VII – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
VIII - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar (Anexo I);
IX - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados relacionados no projeto de venda (Anexo
VI).
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2.3 Os Fornecedores Individuais deverão entregar ao Setor de Licitações os documentos relacionados abaixo para serem avaliados e aprovados:
I - Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 30 dias;
II - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
III - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;
IV - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar (Anexo I);
V - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada no projeto de venda (Anexo
VI).
3. CARACTERÍSTICAS DO FORNECIMENTO:
3.1 Especificação Técnica dos Gêneros Alimentícios
a) A especificação técnica dos gêneros alimentícios a serem registrados está disponível no Anexo III.
b) As mercadorias serão devolvidas no ato da entrega se não corresponderem à qualidade exigida no Edital. De acordo com a Lei nº
8135/1990 “é configurado como crime misturar gêneros de qualidade desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido
para os de mais alto custo ou entregar materiais impróprios ao consumo” (artigo 7º, incisos III e IX).
c) As verduras e legumes deverão ser de boa qualidade, com tamanho médio padronizado.
d) As hortaliças deverão estar frescas, inteiras e sãs, no ponto de maturação adequado para consumo.
e) As folhas deverão se apresentar intactas e firmes. Deverão estar sem substâncias terrosas; sem sujidades ou corpos estranhos aderidos
à superfície externa; sem parasitos, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens; sem umidade externa anormal; isentas de odor e
sabor estranhos; isenta de enfermidades; não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência e utilização.
f) Os grãos de cereais deverão ser PRÉ-ESCOLHIDOS, sem sujeiras como grãos estragados, pedras, torrões de barro, ciscos e outros corpos
estranhos.
g) Para a bebida láctea, a embalagem deverá ser em embalagem plástica hermeticamente fechada com capacidade de 1 litro, rotulado
conforme legislação vigente.
3.3 Período de Fornecimento
Da data da assinatura do contrato, até 31 de dezembro de 2021.
3.4 Ponto de Entrega:
Os gêneros alimentícios deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação situada á Rua Selmo Heck, n.º 2405 Centro, toda terça-feira, pelo período da manhã.
3.5 Previsão de Quantidade de Gêneros Alimentícios a serem Adquiridos
A quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos é estimada com base nos cardápios elaborados por nutricionista do Município e
executados pelas escolas.
3.6 Preço
3.6.1 O preço de compra dos gêneros alimentícios será o preço de referência, que é o preço médio pesquisado em, no mínimo, três mercados em âmbito local, territorial, estadual ou nacional, nessa ordem, estando o mesmo estabelecido no Anexo V.
3.7 Contrato
O modelo de Contrato de Compra e Venda de gêneros alimentícios que deverá ser celebrado entre o Município e o(s) Vendedor(es) habilitados nesta chamada pública será feito conforme modelo constante no Anexo IV.
3.8 Pagamento
3.8.1 Os pagamentos do fornecimento feito pelo fornecedor da agricultura familiar ou empreendedor familiar rural habilitado, como consequência da comercialização de gêneros alimentícios, serão realizados pelo Município até o 10º dia útil do mês subsequente à entrega dos
produtos e apresentação da Nota Fiscal.
3.8.2. O pagamento será depositado em conta bancária indicada pela CONTRATADA.
4. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1 Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta Chamada Pública.
4.2 Cada grupo de fornecedores (formal e/ou informal) deverá obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de alimentos, com preço unitário,
observando as condições fixadas nesta Chamada Pública.
4.3 Caso haja empate entre as propostas de venda para alimentação escolar, será observada o artigo 25 da Resolução FNDE nº 26, para
priorização das propostas, observada a seguinte ordem de desempate:
I- os fornecedores locais do município;
II- os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas;
III- os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos;
IV- os Grupos Formais (organizações produtivas detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais
(agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais.
4.3.1 Em caso de persistir o empate, a critério do município de Brunópolis, deverá ser realizada uma reunião com os participantes da chamada publica (agricultores e Município de Brunópolis). Nesta será feito um acordo entre as partes (agricultores com produtos empatados)
para a divisão dos produtos a serem adquiridos pela organizações “finalistas”. Em caso de falta de acordo será realizado sorteio.
4.3.2 A reunião será organizada pela comissão permanente de licitações do município de Brunópolis e presidida Pregoeiro do município, que
decidirão também sobre eventuais casos omissos.
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4.3.3 No caso de ocorrência da reunião de desempate/acordo (4.3.1) será feita uma convocação (via e-mail e/ou telefonema; com no
mínimo 2 [dois] dias úteis de antecedência) dos participantes envolvidos para participação na reunião. A não participação do proponente
presume a desistência em entregar o item, sendo considerado automaticamente vencedor do item o proponente presente na reunião.
5. RESULTADO
O Município divulgará o resultado do processo em até 48 horas após a conclusão dos trabalhos desta chamada pública.
6. CONTRATAÇÃO
6.1 Uma vez declarado vencedor, o Proponente Vendedor deverá assinar o Contrato de Compra e Venda de gêneros alimentícios, de acordo
com o modelo apresentado no Anexo IV.
6.2 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural deve respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP)/ano.
7. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES
7.1 Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências legais e regulatórias para tanto e que
possuem autorização legal para fazer a proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e penal
aplicáveis.
7.2 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no padrão de identidade e qualidade estabelecida na
legislação vigente e as especificações técnicas elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação e disponíveis no Anexo II;
7.3 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos nesta chamada pública até 31 de dezembro de
2021;
7.4 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas conforme cronograma de entrega definido pela escola.
8. FATOS SUPERVENIENTES
Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à realização e ao sucesso das diversas etapas do processo.
Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à sua publicação, que possam vir a prejudicar o processo e/ou por determinação legal
ou judicial, ou ainda por decisão do Município, poderá haver:
a) Adiamento do processo;
b) Revogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte.
9. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE
Observado o disposto no item nove acima, após a divulgação do resultado das ofertas objeto desta Chamada Pública considera-se, para
todos os fins, que o registro de preços de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural estará concretizado.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS
A participação de qualquer proponente Vendedor no processo implica a aceitação tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus
termos, regras e condições, assim como dos seus anexos.
11. FORO
A presente Chamada Pública é regulado pelas leis brasileiras, sendo exclusivamente competente o Foro da Comarca de Campos Novos para
conhecer e julgar quaisquer questões dele decorrentes.
Fazem parte deste Edital de Chamada Pública:
ANEXO I – MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ANEXO II – CRONOGRAMA DE ENTREGA
ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS
ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO V – PREÇO DE REFERÊNCIA
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA DE ALIMENTOS
Anexo VII – MODELO TERMO DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Brunópolis (SC), 25 de junho de 2021.
Volcir Canuto,
Prefeito Municipal.
ANEXO I – MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Programa Nacional de Alimentação Escolar
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Identificação da proposta de atendimento ao edital/chamada pública nº 01/2021
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
A – Grupo Formal
1. Nome do Proponente
3. Endereço
4. Município
6. Nome do representante
7.CPF
legal
9.Banco
10.Nº da Agência 11.Nº da Conta Corrente
B – Grupo Informal
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1. Nome do Proponente
3. Endereço
6. Nome da Entidade Articuladora
C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal)
1. Nome
2. CPF

4. Município

3. DAP

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS
4. Endereço
RUA SELMO HECK, 441
6. Nome do representante e e-mail
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BRUNÓPOLIS
III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
1. Nome do Agricultor Familiar
2. Produto
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7.CPF

5.CEP
8.DDD/Fone

4. Nº. da Agência

5. Nº. da Conta Corrente

2. CNPJ
01.613.853/0001-61

3 .Município
BRUNÓPOLIS
5. DDD/Fone
49-3556.0020
7 .CPF
-------------------

3.Unidade

4.Quantidade

5.Preço/Unidade

6.Valor Total

1. Nome do Agricultor Familiar

2. Produto

3.Unidade

4.Quantidade

5.Preço/Unidade

Total agricultor
6.Valor Total

1. Nome do Agricultor Familiar

2. Produto

3.Unidade

4.Quantidade

5.Preço/Unidade

Total agricultor
6.Valor Total

1. Nome do Agricultor Familiar

2. Produto

3.Unidade

4.Quantidade

5.Preço/Unidade

Total agricultor
6.Valor Total

Total agricultor
Total do projeto
IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
1. Produto

2.Unidade

3.Quantidade

4.Preço/Unidade

5.Valor Total por Produto

Total do projeto:
IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS
V – CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de sócios, missão, área de abrangência)
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Fone/E-mail:
Local e Data:
Assinatura do Representante do Grupo Formal
CPF:
Local e
Data:

Agricultores Fornecedores do Grupo Informal

Assinatura

Item

Descrição do Produto

Quant.

Unid.

Julho

Agosto

Set.

Out.

Nov.

01

Alface

240

Unid.

48

48

48

48

48
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02

Alho

10

Kg

02

02

02

02

02

03

Bolacha – rosca glacê

110

Bandeja

22

22

22

22

22

04

Bolacha – tipo fubá

110

Bandeja

22

22

22

22

22

05

Batata doce

68

Kg

*

34

34

*

*

06

Batata inglesa

250

Kg

50

50

50

50

50

07

Beterraba

200

Kg

25

50

50

50

25

08

Brócolis

100

Unid.

20

20

20

20

20

09

Cebola (tipo branca)

100

Kg

20

20

20

20

20

10

Cenoura

220

Kg

44

44

44

44

44

11

Couve flor

80

Unid.

*

*

40

40

40

12

Couve folha (Manteiga)

90

Maço

18

18

18

18

18

13

Feijão preto

250

Kg

50

50

50

50

50

14

Iogurte com polpa de fruta

720

Pacote

144

144

144

144

144

15

Laranja

400

Kg

80

80

80

80

80

16

Leite longa vida – UHT

960

Litro

192

192

192

192

192

17

Linguiça toscana

150

Kg

30

30

30

30

30

18

Maçã

600

Kg

120

120

120

120

120

19

Mandioca

160

Kg

32

32

32

32

32

20

Moranguinho

180

Unid.

36

36

36

36

36

21

Pão integral fatiado

200

Pacote

40

40

40

40

40

22

Ponkan

180

Kg

90

90

*

*

*

23

Repolho

60

Unid.

12

12

12

12

12

24

Tempero verde (salsa/cebolinha)
Cebolinha

200

Unid.

40

40

40

40

40

25

Tomate

300

Kg

60

60

60

60

60

ANEXO III - ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS
Item
01
02
03
04
05

06
07
08

09
10
11
12
13
14

Descrição
ALFACE. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidade.
ALHO. Bulbo inteiro, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, isento de sujidades, parasitas e larvas.
BOLACHA – ROSCA GLACÊ. Produto de primeira qualidade. Bandeja de Isopor contendo 500 gramas.
BOLACHA – TIPO FUBÁ. Produto de primeira qualidade. Bandeja de Isopor contendo 500 gramas.
BATATA DOCE. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de
maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à
casca.
BATATA INGLESA. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau
de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à
casca.
BETERRABA. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca.
BRÓCOLIS. Hortaliça fresca, de primeira qualidade. Acondicionado em embalagens individuais de forma a evitar danos,
apresentando grau de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou
sujidades. Cada unidade pesando em média 400 gramas.
CEBOLA (Tipo branca). Produto sadio, limpo e de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando
grau de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca.
CENOURA. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos à casca.
COUVE FLOR. Hortaliça fresca, de primeira qualidade. Acondicionado em embalagens individuais de forma a evitar danos,
apresentando grau de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou
sujidades. Cada unidade pesando em média 400 gramas.
COUVE MANTEIGA. Produto in natura, sem sinais de umidade, ideal para o consumo da semana. Deve estar isento de lesões
física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades. Maços contendo 250 gramas.
FEIJÃO PRETO. Produto tipo 01, selecionado da última safra. Os grãos devem ser limpos, isentos de matéria terrosa, parasitas
e detritos animais e vegetais. Deve estar em embalagem de plástico transparente, além de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 1 kg.
IOGURTE COM POLPA DE FRUTA. Produto de primeira qualidade, contendo 900ml do produto.
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LARANJA. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado, de aparência fresca. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades
aderidos à casca.
LEITE LONGA VIDA - UHT. Produto de primeira qualidade. Armazenados em embalagem tetra pak integra e inviolada, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 06 meses após a data
de entrega do produto. Embalagem contendo 01 litro.
LINGUIÇA TOSCANA. Produto de primeira qualidade, contendo 01 kg do produto.
MAÇÃ (FUGI OU GALA). Produto sadio, limpo e de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando
grau de maturação adequado, de aparência fresca. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas
ou sujidades aderidos à casca.
MANDIOCA (Tipo branco ou amarelo). Produto fresco, congelado e não fibrosa, isenta de umidade, firma e compacta, sabor e
cor próprios da espécie. Embalagem contendo 1 kg.
MORANGUINHO. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau
de maturação adequado, de aparência fresca. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou
sujidades aderidos à casca. Embalagem contendo 500gramas.
PÃO INTEGRAL FATIADO. Produto de primeira qualidade, com peso de 500 gramas a 580 gramas.
PONKAN. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau de maturação adequado, de aparência fresca. Deve estar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades
aderidos à casca.
REPOLHO. Produto de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento. Fruto fresco, de tamanho médio, com características íntegras, limpo, coloração uniforme; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar lesões de origem física, mecânica ou biológica.
TEMPERO VERDE (SALSA/CEBOLINHA). Acondicionados em maços de 150 gramas.
TOMATE. Produto de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento. Fruto fresco, de tamanho médio, com características
íntegras, limpo, coloração uniforme; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar lesões de origem física, mecânica ou biológica.

ANEXO IV – MODELO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
CONTRATO Nº .......... /2021
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
O Município de Brunópolis, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Selmo Heck, nº 2405, inscrita no CNPJ sob n.º 01.613.853/000161, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Volcir Canuto, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome do grupo formal ou informal), com sede à Av. _____________, n.º____, em (município), inscrita no CNPJ sob n.º ________________________,
(para grupo formal), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o
que consta na Chamada Pública nº 01/2021, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para
alunos de educação básica pública matriculados na Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE, ano de 2021, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública n.º 01/2021, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto
de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa
Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA
os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta
disponibilizada pelo MDA.
CLÁUSULA QUINTA:
O início para entrega das mercadorias será imediatamente, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até
31 de dezembro de 2021.
a) A entrega das mercadorias deverá ocorrer na Secretaria Municipal de Educação situada á Rua Selmo Heck, n.º 2405, Centro, toda terça-feira, pelo período da manhã.
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa
responsável pela alimentação no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.
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CLÁUSULA SEXTA:
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar,
o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ _____________ (_______________________), conforme listagem anexa a seguir:
1. Nome do Agricultor Familiar: _____________________ CPF: _________________
DAP

Produto

Unid.

Quantidade

Preço

Valor Total

Preço

Valor Total

2. Nome do Agricultor Familiar: _____________________ CPF: _________________
DAP

Produto

Unid.

Quantidade

3. (...)
CLÁUSULA SÉTIMA:
No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos
fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA OITAVA:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
Órgão/Unidade 05.01 – Secretaria de Educação, Cultura, Bem Estar e Desporto
Atividade 2.014 – Merenda Escolar – Ensino Fundamental
Modalidade 3390.00.00.00.0.00.0000 – Aplicações Diretas
Modalidade 3390.00.00.00.0.00.0037 – Aplicações Diretas
Atividade 2.015 – Merenda Escolar – Creches
Modalidade 3390.00.00.00.0.00.0037 – Aplicações Diretas
Modalidade 3390.00.00.00.0.00.0000 – Aplicações Diretas
Atividade 2.016 – Merenda Escolar – Pré-Escolar
Modalidade 3390.00.00.00.0.00.0037 – Aplicações Diretas
Modalidade 3390.00.00.00.0.00.0000 – Aplicações Diretas
CLÁUSULA NONA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução
e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao
CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA:
Caso o CONTRATANTE não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar multa
de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de
recursos do FNDE em tempo hábil.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para
comprovação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e
Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
O CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:
a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
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b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
c. fiscalizar a execução do contrato;
d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro,
garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE
ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras
Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 01/2021, pela Resolução CD/FNDE nº 038/2009 e pela Lei n° 11.947/2009 e
o dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada
mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas partes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido,
de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:
É competente o Foro da Comarca de Campos Novos para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Brunópolis, SC, ... de .... de 2.021
Volcir Canuto 			
Prefeito Municipal. 		

...........................,
Contratada

Testemunhas:
Nome: ....................................
CPF: ......................... 		

Nome: ......................................
CPF: ...........................

Visto Jurídico
ANEXO V – PREÇO DE REFERÊNCIA
Item
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Especificação do Produto
Alface
Alho
Bolacha – rosca glacê
Bolacha – tipo fubá
Batata doce
Batata inglesa
Beterraba
Brócolis
Cebola (tipo branca)
Cenoura
Couve flor
Couve folha (Manteiga)
Feijão preto
Iogurte com polpa de fruta
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Quant.
240
10
110
110
68
250
200
100
100
220
80
90
250
720

Unid.
Unid.
Kg
Bandeja
Bandeja
Kg
Kg
Kg
Unid.
Kg
Kg
Unid.
Maço
Kg
Pacote

R$ Referência
2,68
23,10
9,95
9,75
3,76
4,23
3,65
4,39
4,16
3,89
4,36
4,30
8,13
7,38
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Laranja
Leite longa vida – UHT
Linguiça toscana
Maçã
Mandioca
Moranguinho
Pão integral fatiado
Ponkan
Repolho
Tempero verde (salsa/cebolinha)
Tomate

24
25
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400
960
150
600
160
180
200
180
60

Kg
Litro
Kg
Kg
Kg
Unid.
Pacote
Kg
Unid.

3,61
4,08
19,10
7,41
6,77
8,16
7,50
3,83
4,49

200

Unid.

3,30

300

Kg

5,50

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA DE ALIMENTOS
(Nome do Produtor), inscrito no CPF N° ____________________, residente e domiciliado na _____________________________________
_, Município de ___________________________________, DECLARA, para fins do disposto no Edital de Chamada Pública nº 01/2021, que
os gêneros alimentícios a serem entregues são de produção própria.
_____________________________, ______ de ________________de 2021.
Assinatura
ANEXO VII
DECLARAÇÃO - TERMO DE RECEBIMENTO
1. Atesto que a Prefeitura Municipal de Brunópolis, CNPJ 01.613.853.0001-61, representada por ________________________, CPF nº
_____________________ recebeu em _____/_____/______, do fornecedor __________________________ os produtos abaixo relacionados, de acordo com a Chamada Pública, Edital nº 01/2021:
Produto

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

Valor Unitário

TOTAL

Nestes termos, os produtos entregues estão de acordo com o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e totalizam o valor de R$ __________________ (________________________________________).
Declaro ainda que o(s) produto(s) recebido(s) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta instituição, comprometendo-nos a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme estabelecido na aquisição da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, aprovado pelo CAE.
Brunopolis, ___ de ______________de 2021.
Representante da Entidade Executora
Fornecedor (Individual/Grupo Informal/ Representante Grupo Formal

CONTRATO Nº 031

Publicação Nº 3124008
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 337CB6C0E01F304C8908100041E7E4850AD0D9A6

EXTRATO CONTRATO Nº 031/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BRUNÓPOLIS
Contrato n° 031/2021, que fazem entre si o Município de Brunópolis/SC e a empresa Consbrita Ltda.
Objeto: Aquisição de pedra brita.
Valor Total: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
Validade do Contrato: O contrato terá validade a partir da assinatura até 21/06/2022.
Brunópolis, 21 de junho de 2021
Volcir Canuto
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RETIFICAÇÃO DE EDITAL PROCESSO 24-2021

Publicação Nº 3123903

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7C14410F40D9B089F99CDD9D4A451058474F20AA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2021
RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL DE PREGÃO Nº 16/2021
Contratação de Seguros para a Frota Municipal.

O Município de Brunópolis, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Rua Selmo Heck, nº 2405, Centro, Brunópolis/SC, CEP 89634000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.613.853/0001-61, através do seu Prefeito Municipal, Exmo. Senhor Volcir Canuto, TORNA PÚBLICO a
presente RETIFICAÇÃO do Edital de Pregão 16/2021, conforme a seguir:
Art. 1º Ficam acrescidos no Art. 42 e parágrafo § 1º, do Edital de Pregão 16/2021, as seguintes redações:
CAPÍTULO IX - DO PRAZO, FORMA DE RECEBIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO
Art. 42 - O seguro dos veículos deve ser seguro total, compreendendo ocorrências de incêndio, colisão, furto, roubo, Responsabilidade
Civil Facultativa (RCF) por danos materiais e/ou corporais e Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) por morte ou invalidez permanente,
Danos Morais (DMO), Danos Médico Hospitalares (DMH) para veículos de passeio e para aqueles para os quais o DETER exija, Operação
Basculamento, cobertura para vidros, lanternas, faróis e retrovisores, e assistência 24 (vinte e quatro) horas de serviço de guincho e Taxi
KM livre. Os serviços de KM ilimitada serão para os itens 15; 20; 23; 24 e 27. Os demais itens ficam estabelecidos no máximo 500 KM de
serviço de guincho.
§ 1º - O valor assegurado para cada veículo será o valor de mercado, de acordo com a tabela da FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas, com fator de ajuste de 100%, exceto os veículos que terão o valor determinado de acordo com a tabela abaixo:
ITEM

MODELO/MARCA DO VEÍCULO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO

PLACA

VALOR DETERMINADO
ESTIMADO

6

ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17

2012/2013

MKW 5446

R$ 89.000,00

7

VW/15.190 EOD E. HD ORE

2011/2012

MKD 3051

R$ 112.416,00

8

MARCOPOLO/VOLARE W8 ESC

2003/2003

MDL 3412

R$ 51.139,00

9

MPOLO/VOLARE VBL 4X4 EO

2019/2019

QJL 0943

R$ 240.000,00

10

MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO

2014/2015

QID 9973

R$ 145.000,00

11

MARCOPOLO/VOLARE V6 ON

2005/2006

MEP 2409

R$ 45.143,00

12

MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO

2013/2013

MMD 2934

R$ 140.000,00

13

MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO

2014/2015

QID 9993

R$ 155.000,00

14

VW/MPOLO SEN MIDI E

2020/2021

RLJ 8I97

R$ 350.000,00

*** OS DEMAIS VEICULOS SERÃO DE ACORDO COM A TABELA FIPE.
Art. 2º. Fica incluído no art. 42, § 2º a seguinte informação:
Para os veículos com valor determinado estimado, consultar a tabela de referência no Art. 42 § 1º.
Art. 3º. Ficam acrescidos, no parágrafo 3º do art. 42, os incisos I e II:
I - Para os itens 9 e 14 o valor de referência para os veículos acima de 20 lugares será de R$ 3.079.608,00 (Danos Corporais e Materiais
causados a passageiros).
II - Para os itens 16, 17 e 18 o valor de referência para os veículos acima de 20 lugares será de R$ 1.539.804,00 (Danos Corporais e Materiais causados a passageiros).
Art. 4º Fica alterado o ART. 4º do Capitulo III, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
CAPÍTULO III - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO
Art. 4º - O recebimento dos envelopes nº 01 – Proposta Comercial e nº 02 – Documentação, contendo, respectivamente, as propostas de
preços e a documentação de habilitação dos interessados, dar-se-á até às 14h30min do dia 08 de julho de 2021, a serem entregues no
Setor de Compras desta Prefeitura, situado no endereço retro mencionado.
Art. 5º. As demais cláusulas do Edital do Pregão 16/2021, permanecem inalteradas.
Brunópolis/SC, 28 de junho de 2021.
Volcir Canuto
Prefeito Municipal
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Brusque
Prefeitura
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 089-2019

Publicação Nº 3124711

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 089-2019
Espécie: 3º Termo Aditivo, contrato n° 089/2019, entre o Município de Brusque e COMÉRCIO DE MADEIRAS LIMOEIRO LTDA CNPJ:
08.876.555/0001-50 Objeto: Aditivo quantitativo 25% Origem: pregão: 061/2019 Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo. Ricardo José de Souza e Celso Merlo.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 051-2020 - SAMAE

Publicação Nº 3124730

EXTRATO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 051-2020
ESPÉCIE: acréssimo. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial. PROCESSO LICITATÓRIO: 35/2020; VALOR: R$198.600,00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 80.002.0017.0512.0301.1192.3449051990000000000000.02000000; VIGÊNCIA: 05/01/2022. DATA DA ASSINATURA: 29/06/2021; FISCAL: Eduardo Pauly Fernandes. CONTRATADA: Restelo Construções e Consultoria Ltda. EPP; CNPJ: 08.431.343/000112. Diretor do SAMAE.
Brusque, 29 de junho de 2021.
PUBLIQUE-SE
Luciano Camargo
Diretor Presidente
SAMAE - Brusque

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO N. 079-2021-PREGÃO Nº 055-2021

Publicação Nº 3125054

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 834622C9EBF6610C5E8740B8B746ED26C03C1AA1

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZOS
PREGÃO ELETRÔNICO n. 055/2021
PROCESSO LICITATÓRIO n. 079/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS, MOTO PODAS, SOPRADORES ENTRE OUTROS
CONSIDERANDO questionamento apresentado por empresa interessada no certame licitatório (Pregão Eletrônico n. 055/2021), somado ao
fato da necessidade de fazer alteração no descritivo do item 01 (roçadeira), nos termos apresentados pela Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos, passando a redação a vigorar da seguinte forma:
Onde se lê:
Item 01: ROÇADEIRA A COMBUSTÃO; CILINDRADA MÍNIMA CM³ 30,8; POTENCIA MÍNIMA (KW/CV) 1.4/1.9, ROTAÇÃO LENTA (RPM) 2.800
OU INFERIOR, ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM) 12.500 OU SUPERIOR; NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA GARANTIDA: MÁXIMO 115 DB (A).
2. PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO PARA ENTREGA DOS ITENS SOLICITADOS SERÁ DE 10 (DEZ) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM
DE COMPRA.
Leia-se:
Item 01: ROÇADEIRA A COMBUSTÃO; CILINDRADA MÍNIMA CM³ 30,8; PO-TENCIA MINIMA (KW/CV) 1.4/1.9, ROTAÇÃO LENTA (RPM)
2.800 OU INFERIOR, RO-TAÇÃO MÁXIMA (RPM) 12.500 OU SUPERIRO; NIVEL DE POTÊNCIA SONORA GA-RANTIDA: MÁXIMO 115 DB (A).
PERMITIDO INDICES DE POTENCIA, CILINDRADA E RPM MARGEM DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS AOS VALORES APRESENTA-DOS.
2. PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO PARA ENTREGA DOS ITENS SOLICITADOS SERÁ DE 15 (QUINZE) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.
À vista disso, em observância aos princípios da legalidade e ampla participação, se faz necessário republicar o processo licitatório RESOLVE-SE PRORROGAR a data de recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação: das 08h30min do dia 29/06/2021 às 08h:30min
do dia 12/07/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: às 09h00min do dia 12/07/2021, no endereço eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.
br, permanecendo inalteradas as demais condições constantes no edital.
Cientifique-se, mediante cópia oculta, todas as empresas/interessados que retiraram o Edital. Brusque (SC), 24 de junho de 2021. JOSEANA
PAES LOPES. Diretora de Licitação.
Cód. 3469
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Publicação Nº 3124773

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 460B133A3533E76BEFE378BCB3483BB95A2C31B7

PREGÃO PRESENCIAL n° 060/2021
Processo Licitatório n° 087/2021
O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, através Secretaria da Fazenda e Gestão Estratégica, situado na Praça das Bandeiras, n. 45, Centro, cidade de
Brusque/SC, Centro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, destinada ao recebimento de propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA
ÓPTICA.
Local de abertura dos envelopes: Prefeitura Municipal de Brusque, no dia 07/07/2021, às 09h00min. Informações e retirada do Edital no
horário comercial no Departamento de Licitações da Prefeitura ou preferencialmente no site: www.brusque.sc.gov.br. 24/06/2021. WILLIAM
FERNANDES MOLINA. Secretário Municipal da Fazenda e Gestão Estratégica
Cód. 3486

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO N° 092-2021-PREGAO Nº 065-2021

Publicação Nº 3124784

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 77444BB49F3164607B2AB9897C641AA9DED16C7B

PREGÃO PRESENCIAL n° 065/2021
Processo Licitatório n° 092/2021
O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, através Secretaria de Orçamento, Finanças e Patrimônio, situado na Praça das Bandeiras, n. 45, Centro, cidade
de Brusque/SC, Centro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, destinada ao recebimento de propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO,
CAPACITAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO PÓS IMPLANTAÇÃO PARA GESTÃO E CONTROLE DE CONSELHOS MUNICIPAIS, ANÁLISE E GESTÃO, TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E GESTÃO DE CONVÊNIOS.
Local de abertura dos envelopes: Prefeitura Municipal de Brusque, no dia 16/07/2021, às 09h00min. Informações e retirada do Edital no
horário comercial no Departamento de Licitações da Prefeitura ou preferencialmente no site: www.brusque.sc.gov.br
23/06/2021.
EDENA BEATRIS CENSI. Secretária de Orçamento, Finanças e Patrimônio.
Cód. 3485

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073-2021- P.E.Nº 049-2021-HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Publicação Nº 3124785

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 963E87ED0202A8CD7CE89C0CBDE6683AF6411627

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Processo Licitatório nº 073/2021
Pregão Eletrônico nº 049/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E FERRAMENTAS.
Código: 3490 chave TCE:963E87ED0202A8CD7CE89C0CBDE6683AF6411627.
O Secretário de Obras e Serviços Urbanos no uso de suas atribuições legais, conforme Lei 10.520/2002, DECIDE: HOMOLOGAR E ADJUDICAR o processo licitatório supracitado, onde sagrou-se vencedora a(s) Empresa(s) que apresentou(aram) a(s) proposta(s) mais vantajosa(s), nos termos da Ata de Licitação.
DETERMINAR a adoção de medidas cabíveis para a contratação das Empresas: BRÁSIDAS EIRELI, CASA PROPRIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, COMERCIAL KS EIRELI, COMERCIAL VITORIA LTDA ME, LUMINARE COMERCIO DE LUSTRES EIRELI, MGS
COMERCIO DE PEÇAS LTDA. Brusque, 28 de junho de 2021. RICARDO JOSÉ DE SOUZA. Secretário de Obras e Serviços Urbanos.

PORTARIA IBPREV Nº 035-2021-ERRATA

Publicação Nº 3124789

ERRATA
PORTARIA IBPREV Nº 035/2021
A portaria n. 35/2021 IBPREV de 23 de junho de 2021, publicado na Edição n. 3539, do Diário Oficial do Município de Brusque - Santa Catarina, á página 239, tem pela presente, por lapso de digitação a seguinte correção:
ONDE SE LÊ:
Art. 1º Constituir comissão eleitoral com o objetivo de coordenar o processo para a eleição do Conselho de Administração e Fiscal do Instituto Brusquense de Previdência – IBPREV, conforme previsto no § 2º, artigo 28 da LC nº 174/2011, para o mandato do biênio 2022/2024,
conforme indicação dos referidos órgãos segue listagem abaixo:
LEIA-SE:
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Art. 1º Constituir comissão eleitoral com o objetivo de coordenar o processo para a eleição do Conselho de Administração e Fiscal do Instituto Brusquense de Previdência – IBPREV, conforme previsto no § 2º, artigo 28 da LC nº 174/2011, para o mandato do biênio 2022/2023,
conforme indicação dos referidos órgãos segue listagem abaixo:
Brusque/SC, 25 de Junho de 2021.
Humberto Martins Fornari
Diretor Presidente
IBPREV

PORTARIA Nº 1557-2021

Publicação Nº 3124792

Portaria nº 1557/2021
O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, designado através da Portaria nº 13.579/2021, 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 – Conceder Licença Prêmio ao(a) servidor(a) REGINA LUBKE, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem,
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de 30 dias, no período compreendido entre 01/07/2021 a 30/07/2021, referente ao
período aquisitivo iniciado em 26/11/2013.
Parágrafo Único – A licença que trata este artigo se dá com fulcro nos art. 144 e seguintes da LC 147/2009.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, 28 de Junho de 2021.
WILLIAM FERNANDES MOLINA
Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica
ANELISE NAGEL KETZER DE SOUZA
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1558-2021

Publicação Nº 3124793

Portaria nº 1558/2021
O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, designado através da Portaria nº 13.579/2021, 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 – Conceder Licença Prêmio ao(a) servidor(a) LUIZ DANIEL DE BARROS SANCHEZ, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Motorista Veículos Leves, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de 30 dias, no período compreendido entre 01/07/2021 a
30/07/2021, referente ao período aquisitivo iniciado em 05/08/2014.
Parágrafo Único – A licença que trata este artigo se dá com fulcro nos art. 144 e seguintes da LC 147/2009.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, 28 de Junho de 2021.
WILLIAM FERNANDES MOLINA
Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica
ANELISE NAGEL KETZER DE SOUZA
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1559-2021

Publicação Nº 3124794

Portaria nº 1559/2021
O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, designado através da Portaria nº 13.579/2021, 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 – Conceder Licença Prêmio ao(a) servidor(a) HELIO IMHOF, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista Veículos Leves,
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lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de 30 dias, no período compreendido entre 01/07/2021 a 30/07/2021, referente ao
período aquisitivo iniciado em 02/03/2015.
Parágrafo Único – A licença que trata este artigo se dá com fulcro nos art. 144 e seguintes da LC 147/2009.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, 28 de Junho de 2021.
WILLIAM FERNANDES MOLINA
Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica
ANELISE NAGEL KETZER DE SOUZA
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1560-2021

Publicação Nº 3124796

Portaria nº 1560/2021
O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, designado através da Portaria nº 13.579/2021, 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 – Conceder Licença Prêmio ao(a) servidor(a) JULIANA PERING, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de 30 dias, no período compreendido entre 01/07/2021 a 30/07/2021, referente ao período aquisitivo iniciado em 29/03/2010.
Parágrafo Único – A licença que trata este artigo se dá com fulcro nos art. 144 e seguintes da LC 147/2009.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, 28 de Junho de 2021.
WILLIAM FERNANDES MOLINA
Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica
ANELISE NAGEL KETZER DE SOUZA
Diretora de Recursos Humanos
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Caçador
Prefeitura
DECRETO Nº 9.506

Publicação Nº 3124519

DECRETO Nº 9.506, de 25 de junho de 2021.
Retifica o art. 1º do Decreto nº 9.498, de 21 de junho de 2021, que designa fiscal de contrato administrativo.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto
nº 7.414, de 16 de fevereiro de 2018,
RESOLVE:
Art. 1º Retificar art. 1º do Decreto nº 9.498, de 21 de junho de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Designar a Servidora Juçara Schneider Muller João para exercer a fiscalização do Contrato Administrativo nº 02/2021 do Fundo Municipal de Assistência Social e Habitação, vinculado ao Processo Licitatório nº 01/2021 – Credenciamento nº 01/2021, que tem por objeto
a prestação de serviços de hospedagem e alimentação por empresas localizadas no Município.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete da Secretária Municipal da Administração, em 21 de junho de 2021.
Cleony Lopes Barboza Figur – SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.

DECRETO Nº 9.507

Publicação Nº 3124771

DECRETO Nº 9.507, de 25 de junho de 2021.
Designa fiscal de contratos administrativos.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto
nº 7.414, de 16 de fevereiro de 2018,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o Servidor Rafael Renato Seidel para exercer a fiscalização dos Contratos Administrativos nºs 44/2021, 45/2021, 46/2021,
47/2021, 48/2021, 49/2021, 50/2021, 51/2021, 52/2021, 53/2021 e 54/2021, vinculados ao Processo Licitatório nº 76/2021 – Inexigibilidade nº 09/2021, que têm por objeto contratação de profissionais do setor artístico local para realização da festa junina nos dias 25 e 26,
nos moldes de live com transmissão ao vivo.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete da Secretária Municipal da Administração, em 25 de junho de 2021.
Cleony Lopes Barboza Figur – SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.

PORTARIA Nº 34.873

Publicação Nº 3124186

PORTARIA Nº 34.873, de 7 de junho de 2021.
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. 10 do Decreto nº 8.630, de 18 de março de 2020,
CONSIDERANDO a solicitação de trabalho remoto encaminhada ao setor de recursos humanos com a documentação comprobatória da
motivação e a anuência da chefia imediata,
RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR, excepcionalmente, o regime de trabalho remoto à Servidora abaixo relacionada e em exercício na Secretaria Municipal
da Saúde, especificando código, nome da servidora, cargo e período de afastamento, conforme segue:
Código
12887

Nome
Simone Angela Scolaro

Cargo
Fisioterapeuta - ESF

A contar de:
27/05/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 7 de junho de 2021.
Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.
Roberto Marton Moraes – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

PORTARIA Nº 34.885

Publicação Nº 3124189

PORTARIA Nº 34.885, de 8 de junho de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município de
Caçador, mais o previsto no art. 93, § 2º, 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,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER conversão em dinheiro de 1/3 (um terço), que corresponde a 10 (dez) dias de férias, ao Servidor abaixo relacionado e
lotado na Secretaria de Saúde, especificando código, nome, cargo, período aquisitivo e mês de pagamento, conforme segue:
Cód.
14081

Nome
Alessandro Luis Ribeiro

Cargo
Agente de Serviços e Obras Especiais

Período Aquisitivo
05/01/2016 a 04/01/2017

Mês de Pagamento
Maio

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Secretário Municipal da Saúde de Caçador, 8 de junho de 2021.
Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.
Roberto Marton Moraes – SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 34.888

Publicação Nº 3124192

PORTARIA Nº 34.888, de 10 de junho de 2021.
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 222, de 17/08/2011, que dispõe sobre a criação de empregos públicos para execução
dos Programas Estratégia Saúde da Família – ESF, Agentes Comunitários de Saúde – EACS, Equipe Saúde Bucal e dá outras providências,
RESOLVE:
Art. 1º RESCINDIR, a pedido, o contrato de TANALY ANTUNES DE LIMA, matrícula 13976, ocupante do cargo de Agente Comunitário de
Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde e contratada pela Portaria nº 25.799,
de 10 de agosto de 2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar desta data.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 10 de junho de 2021.
Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.
Roberto Marton Moraes – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
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PORTARIA Nº 34.889

Publicação Nº 3124195

PORTARIA Nº 34.889, de 10 de junho de 2021.
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 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, na Lei
Complementar nº 203, de 23/02/2011, que dispõe sobre o plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Público Municipal, e dá outras providências, e ainda, na Lei Complementar nº 222, de 17/08/2011, que dispõe sobre a criação de empregos públicos para execução
dos Programas Estratégia Saúde da Família – ESF, Agentes Comunitários de Saúde – EACS, Equipe Saúde Bucal e dá outras providências,
CONSIDERANDO o Decreto nº 8.630, de 18 de março de 2020, que declara situação de emergência no Município de Caçador e dispõe sobre
as medidas para prevenção e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana
pelo novo CORONAVÍRUS (COVID-19) e dá outras providências,
CONSIDERANDO a falta de aprovados no Processo Seletivo nº 01/2020 e o caráter emergencial para atuação em reforço ao efetivo da pasta,
RESOLVE:
Art. 1º CONTRATAR a profissional a seguir relacionada para o preenchimento de função em caráter temporário na Secretaria Municipal da
Saúde, especificando nome, função, carga horária semanal e data de início da contratação, conforme segue:
Nome
Giosane Moreira de Almeida
Ivanir Terezinha Kuntz
Thiago Bianchi

Função
Técnico em Enfermagem
Enfermeiro ESF
Motorista

Carga Horária
35 h
40 h
44 h

A contar de
01/06/2021
01/06/2021
10/06/2021

Art. 2º A vigência do contrato está vinculada à realização e publicação do resultado final de novo Concurso Público e/ou Processo Seletivo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 10 de junho de 2021.
Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.
Roberto Marton Moraes – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

PORTARIA Nº 34.903

Publicação Nº 3124198

PORTARIA Nº 34.903, de 10 de junho de 2021.
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 no art. 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter
temporário, na Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011, que dispõe sobre o plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Público
Municipal, e dá outras providências, e ainda, na Lei Complementar nº 222, de 17/08/2011, que dispõe sobre a criação de empregos públicos
para execução dos Programas Estratégia Saúde da Família – ESF, Agentes Comunitários de Saúde – EACS, Equipe Saúde Bucal e dá outras
providências,
CONSIDERANDO o Decreto nº 8.630, de 18 de março de 2020, que declara situação de emergência no Município de Caçador e dispõe sobre
as medidas para prevenção e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana
pelo novo CORONAVÍRUS (COVID-19) e dá outras providências,
CONSIDERANDO a falta de aprovados no Processo Seletivo nº 01/2020 e o caráter emergencial para atuação em reforço ao efetivo da pasta,
RESOLVE:
Art. 1º CONTRATAR os profissionais a seguir relacionados para o preenchimento de função em caráter temporário na Secretaria Municipal
da Saúde, especificando nome, função, carga horária semanal e data de início da contratação, conforme segue:
Nome
Lania Borges Alves
Sarah Cristina Chiesa Massoco
Zilda de Oliveira Carvalho

Função
Técnica em Enfermagem
Enfermeira ESF
Técnica em Enfermagem

Carga Horária
35 h
40 h
35 h

A contar de
08/06/2021
12/06/2021
10/06/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 10 de junho de 2021.
Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.
Roberto Marton Moraes – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

PORTARIA Nº 34.908

Publicação Nº 3124204

PORTARIA Nº 34.908, de 14 de junho de 2021.
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 no art. 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter
temporário, e ainda na Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011, que dispõe sobre o plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor
Público Municipal, e dá outras providências,
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Público nº 01/2020, homologado pelo Decreto nº 9.342, de 12 de abril de 2021,
CONSIDERANDO o caráter emergencial para atuação em reforço ao efetivo da pasta,
RESOLVE:
Art. 1º CONTRATAR MAICON JULIANO RIBEIRO para exercer a função de Motorista, referência 10, com carga horária de 44 (quarenta e
quatro) horas semanais, para atuar na Secretaria Municipal da Saúde, no período de 03/06/2021 à 01/02/2022, em vaga vinculada ao Servidor Marcio Bassani que encontra-se em gozo de banco de horas.
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 junho de 2021.
Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.
Roberto Marton Moraes – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

PORTARIA Nº 34.909

Publicação Nº 3124205

PORTARIA Nº 34.909, de 14 de junho de 2021.
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. 10 do Decreto nº 8.630, de 18 de março de 2020,
CONSIDERANDO a solicitação de trabalho remoto encaminhada ao setor de recursos humanos com a documentação comprobatória da
motivação e a anuência da chefia imediata,
RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR, excepcionalmente, o regime de trabalho remoto à Servidora abaixo relacionada e lotada na Secretaria Municipal da
Saúde, especificando código, nome da servidora, cargo, dias de afastamento e período, conforme segue:
Código
10224

Nome
Simone do Nascimento Cardoso

Cargo
Técnica em Enfermagem

Dias de afastamento
10

Período
18/05/2021 a 27/05/2021

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 junho de 2021.
Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.
Roberto Marton Moraes – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
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PORTARIA Nº 34.933

Publicação Nº 3124161

PORTARIA Nº 34.933, de 18 de junho de 2021.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 7.414,
de 16 de fevereiro de 2018, e em conformidade com o art. 73, inciso III, alínea “b” e inciso IV, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004,
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER aos Servidores a seguir relacionados, lotados na Secretaria Municipal da Saúde, afastamento do serviço pelo passamento
de familiar, especificando código, nome, cargo, dias de afastamento e período, conforme segue:
Código
15547

Nome
Cassia Marilia Ribeiro

Cargo
Auxiliar em Saúde Bucal

Total de dias
08 dias

Período
07/06/2021 a 14/06/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Secretário Municipal da Saúde de Caçador, em 18 de junho de 2021.
Roberto Marton Moraes – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

PORTARIA Nº 34.934

Publicação Nº 3124159

PORTARIA Nº 34.934, de 21 de junho de 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto
nº 7.414, de 16 de fevereiro de 2018, e em conformidade com o art. 73, inciso IV da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a Servidora a seguir relacionada, em exercício na Secretaria da Administração, afastamento do serviço pelo passamento
de familiar, especificando código, nome, cargo, dias de afastamento e período, conforme segue:
Cód.
12812

Nome
Deisiane Santana Telles

Cargo
Assistente Administrativo

Dias
08

Período
29/05/2021 a 05/06/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete da Secretária Municipal da Administração de Caçador, em 21 de junho de
2021.
Cleony Lopes Barboza Figur – SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Publicação Nº 3117993

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, SANTA CATARINA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.074302/0001-31, estabelecida nesta cidade,
na Av. Santa Catarina, nº. 195, Bairro - Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal senhor SAULO SPEROTTO, portador da
cédula de identidade RG nº 1333026 SSP SC e do CPF nº 561.293.009-72, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 82.800.103/000109, com sede na Rua Doutor Altamiro Guimarães, nº 543, Bairro Reunidas, na cidade de Caçador – Estado da Santa Catarina, doravante
denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, neste ato representada por sua Presidente, PATRICIA MARIA FINGER ZANOTTO, portador do RG nº 2.971.655, e inscrito no CPF sob o nº 015.855.129-07, resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO, regendo-se pelo
disposto na Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2001, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentarias e Lei Orçamentária Anual,
na Lei Federal nº 13.019, de 31 de Julho de 2014, Inexigibilidade de chamamento público, em consonância com o inciso II do Art. 31 da
Lei 13019/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1- O presente Termo de Fomento, decorrente de inexigibilidade de chamamento público, tem por objeto estruturar tecnicamente espaços
de educação e reabilitação para atendimento de nova demanda de crianças e adolescentes com diagnostico de atraso no desenvolvimento
neuropsicomotor e transtorno do espectro autista da APAE de Caçador.
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1.2 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:
I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;
II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS E DAS FORMALIDADES
2.1 - Para formalização do objeto desta parceria, acompanham, além do plano de trabalho aprovado, os documentos e a comprovação das
providências adotadas pela municipalidade, respectivamente, tratadas nos artigos 34 e 35 da Lei 13.019, de 2014.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
3.1 - São obrigações dos Partícipes:
I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:
a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;
b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que
o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;
c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com
as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de fomento;
d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
e) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público
deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
f) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até o respectivo encerramento;
h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;
i) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da
parceria.
II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
a) manter escrituração contábil regular;
b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de fomento;
c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;
e) promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho ou porventura existentes após o prazo de vigência do Termo de Fomento;
f) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de
Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados
pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
g) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
h) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do
objeto previsto no termo de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes
de restrição à sua execução;
i) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.
III - DO GESTOR DA PARCERIA;
a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria
e de indícios de irregularidade na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas
detectados;
c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de
que trata o art. 59 da Lei n° 13.019, de 2014;
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d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.
3.2 - Considera-se gestor do presente termo de fomento o agente público responsável pela gestão da parceria, designado por ato publicado
em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização.
3.3 - É vedada, na execução do presente termo de fomento, a participação como gestor da parceria ou como membro da comissão de monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da
sociedade civil partícipes, hipótese na qual deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente
à do substituído.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1 – Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Fomento neste ato fixado em R$ 31.597,41 (trinta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos).
4.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá para execução do presente termo de fomento conforme plano de trabalho em
anexo, os recursos financeiros na seguinte forma:
Unidade orçamentária: Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA
Despesa: 346 – 3.3.50.00.00 Transferência a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Fonte de Recurso:301 – Superávit de Recursos Arrecadados por Fundos
CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
5.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o
cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.
5.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição
financeira oficial, se a previsão do 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 título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.
5.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de fomento, estando sujeitos às
mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.
5.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a
obrigações estabelecidas no termo de fomento;
III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
5.5 - 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 administração pública.
CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
6.1 – 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.
6.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:
I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;
III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência, salvo, neste último caso, se autorizado pela autoridade competente da administração pública;
IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros;
V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;
VII - pagamento de pessoal contratado pela Organização da Sociedade Civil que não atendam às exigências do art. 46 da Lei n° 13.019,
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de 2014.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CUSTOS INDIRETOS
7.1 - O plano de trabalho poderá incluir o pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto, em proporção nunca superior a
15% (quinze por cento) do valor total da parceria, desde que tais custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização e que:
I - sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto;
II - fique demonstrada, no plano de trabalho, a vinculação entre a realização do objeto e os custos adicionais pagos, bem como a proporcionalidade entre o valor pago e o percentual de custo aprovado para a execução do objeto;
III - tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de parceria.
7.2 - Quando os custos indiretos forem pagos também por outras fontes, a organização da sociedade civil deve apresentar a memória de
cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela dos custos
indiretos.
7.3 - Os custos indiretos proporcionais podem incluir despesas de internet, transporte, aluguel e telefone, bem como remunerações de
serviços contábeis e de assessoria jurídica, nos termos do item 7.1, sempre que tenham por objeto o plano de trabalho pactuado com a
administração pública.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DESPESAS COM A EQUIPE DIRETAMENTE ENVOLVIDA COM O OBJETO DO AJUSTE
8.1 - Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no plano de trabalho, as despesas com:
I - remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a
vigência da parceria, podendo contemplar 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, desde que tais valores:
a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e à qualificação técnica necessária para a execução da função a ser
desempenhada;
b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao teto do Poder Executivo;
c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente dedicado à parceria celebrada;
II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija.
8.2 – A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pela administração pública não gera vínculo trabalhista com o ente
transferidor.
8.3 - A inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos encargos trabalhistas não transfere ao Município a responsabilidade
por seu pagamento.
8.4 - Serão detalhados, no plano de trabalho, os valores dos impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais incidentes sobre as atividades previstas
para a execução do objeto, de responsabilidade da entidade, a serem pagos com os recursos transferidos por meio da parceria, durante
sua vigência.
8.5 - A seleção e a contratação pela organização da sociedade civil de equipe envolvida na execução do termo de fomento deverão observar
os princípios da administração pública previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.
8.6 - A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência aos valores pagos a título de remuneração de sua equipe de trabalho
vinculada à execução do termo de fomento.
8.7 - Não poderão fazer jus à remuneração de que trata este artigo pessoas naturais que tenham sido condenadas por crimes:
I - contra a administração pública ou o patrimônio público;
II- eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
III- de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
8.8 - o pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos destinados pela administração
pública não gera vínculo trabalhista com o poder público.
CLÁUSULA NONA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:
I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
II - 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;
IlI - valores efetivamente transferidos pela administração pública;
IV - 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 no respectivo termo de fomento;
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V - 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.
9.2 - 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:
I - 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.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
10.1 - 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 pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo,
dentre outros, das seguintes informações e documentos:
I – extrato da conta bancária específica;
II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do
instrumento da parceria;
III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;
IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;
V - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.
10.2 - Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.
10.3 - A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a
partir do término da vigência da parceria.
10.4 - A prestação de contas relativa à execução do termo de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de
trabalho, bem como dos seguintes relatórios:
I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para
o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
II - relatório de execução financeira do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação
com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.
10.5 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:
I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;
II - 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.
10.6 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter
análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:
I - os resultados já alcançados e seus benefícios;
II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
10.7 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019,
de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:
I - aprovação da prestação de contas;
II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.
10.8 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a
irregularidade ou cumprir a obrigação.
10.9 - O prazo referido no item 10.8 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.
10.9 - 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.
10.10 - 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.
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10.11 - O transcurso do prazo definido nos termos do item 10.8 sem que as contas tenham sido apreciadas:
I - 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;
II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, 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.
10.12 - 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;
IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
10.13 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de
seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.
10.14 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da
sociedade 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 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.
10.15 - 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.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES
11.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira 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 a administração pública
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.
11.2 - As sanções estabelecidas nos incisos II e III do item 11.1 são de competência exclusiva do Prefeito, 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.
11.3 - 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.
11.4 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES
12.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.
12.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos,
transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Fomento.
12.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a organização da sociedade civil transferir sua propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.
12.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Organização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto,
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não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.
12.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da
execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Fomento, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
13.1 - O presente termo de fomento poderá ser:
I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que
participaram voluntariamente da avença;
II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado e;
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE
14.1 - A eficácia do presente termo de fomento fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios, a qual
deverá ser providenciada pela administração pública na data da respectiva assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA
15.1 - O presente Termo de Fomento terá vigência a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante interesse e conveniência da Administração Pública Municipal, com observância da legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de fomento 001/2020 implantação da Oficina de Órteses na
APAE – Caçador/SC , que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Caçador – Santa Catarina, com renúncia
expressa a outros, por mais privilegiados que forem.
16.2 - 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 02 (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.
Caçador, 28 de Junho de 2021.
SAULO SPEROTTO
Prefeito MunicipaI

ARIANE DE OLIVEIRA
Gestora do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA

PATRICIA MARIA FINGER ZANOTTO 				
NEIDE TRENTO YOSHIDA
CPF: 015.855.129-07 						CPF Nº 386.372.009-15
Presidente Associação de Pais e 					
Diretora Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais – APAE 					
Amigos dos Excepcionais - APAE
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Calmon
Prefeitura
PREGÃO 16/2021
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO 43/2021
PREGÃO PRESENCIAL 16/2021

Publicação Nº 3125065
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A7443107D17752B0E58AAD3179080DCCDFC3A399

O MUNICIPIO DE CALMON, inscrito no CNPJ sob o nº 95.949.806/0001-37por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada
pelo Decreto n° 036/2021, com a devida autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal HELIO MARCELO OLENKA, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais leis aplicáveis, torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, sendo o objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE
ALIMENTAÇÃO, conforme descrição no edital, no dia 09/07/2021, às 08:30 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada
na RUA MIGUEL DZUMANN, Nº 315, Município de CALMON, Estado de Santa Catarina. Todas as informações pertinentes ao presente edital,
inclusive as características quanto ao objeto licitado, estarão à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal de CALMON-SC, ou pelo site www.calmon.sc.gov.br ou pelo fone (49) 3573-0179, em dias úteis, nos horários das 08:00 às 12:00
horas e das 13:00 às 17:00horas.
Calmon-SC, 28 de junho de 2021.
CLEIDE STACHERA DE LIMA
PREGOEIRA
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Camboriú
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRONICO N° 002/2021 - FME

Publicação Nº 3124052

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 encontram registrados os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Eletrônico n° 002/2021 - FME - Ata do Sistema de Registro
de Preços 014/2021 – FME - SELEÇÃO DE PROPOSTA VISANDO O REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PERIFÉRICOS E
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TI NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, para atender a demanda da Prefeitura Municipal 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 CAMBORIÚ, E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CAMBORIU.SC.GOV.BR.
VIGÊNCIA A PARTIR DE: 28/06/2021
1ª Publicação.

PR 038/2021 - FMS

Publicação Nº 3124507
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 494C00DA1B73A866ED2B9F46597B8D095EAF9739

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 – FMS - EXCLUSIVA PARA ME/EPP.
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTA VISANDO O REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES
DENTÁRIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.
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.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 12:30 horas do dia 13 (treze) de julho de 2021, 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: www.cidadedecamboriu.sc.gov.br.
Camboriú 28 de junho de 2021.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

RESULTADO PE 07/2021 - PMC

Publicação Nº 3124729

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIU
RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2021 - PMC
O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração torna público que o resultado da licitação foi:
“DESERTA/ FRACASSADA nos itens 01 e 02”
Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone 047 3365-9500.
Camboriú SC, 28 de junho de 2021
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3124187

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIU
RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 45/2021 - PMC
O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração torna público que o resultado da licitação foi:
“DESERTA”
Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone 047 3365-9500.
Camboriú SC, 28 de junho de 2021
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal
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Campo Alegre
Prefeitura
ATA CIRCUNSTANCIADA Nº 05/2021 - FMAS

Publicação Nº 3123723

ATA CIRCUNSTANCIADA
(Processo Licitatório nº 5/2021 - FMAS)
Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, na cidade de Campo Alegre, na Rua Cel. Bueno Franco, 292, reuniram-se às 10h, em sessão pública, Maria Cristina Marciniak Munhoz, Pregoeira Municipal, Tatiane Maria Machado Fuckner e Irineu Woitskovski
Júnior, membros da equipe de apoio, responsáveis pelo Processo Licitatório nº 5/2021, modalidade Pregão (presencial), para procederem
a abertura e julgamento das propostas apresentadas na referida licitação, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS visando a contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviços de mão de obra mecânica para manutenção dos veículos do Fundo
Municipal de Assistência Social. Passou-se ao recebimento dos envelopes (proposta e documentos) da única empresa proponente: MAICON
GRESCHECHEN EIRELI - CNPJ: 27.288.142/0001-52. A licitante credenciou como representante na sessão a Sra. Juliana de Carvalho Freire
Greschehen. A licitante apresentou a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação e comprovaram enquadramento como Microempresa. Após, procedeu-se à abertura dos envelopes da proposta comercial. O critério de julgamento é pelo requisito MENOR PREÇO
POR LOTE. Passou-se à fase de lances.
Empresa

Valor proposta inicial

Valor proposta após lances

Situação classificação

MAICON GRESCHECHEN EIRELI

17.502,00

17.002,00

1ª

Situação
Habilitação
CLASSIFICADA

Após, abriu-se o envelope de documentos da licitante classificada conforme tabela acima estando de acordo com o exigido no edital, a licitante MAICON GRESCHECHEN EIRELI, foi declarada vencedora da presente licitação com o valor de R$ 17.002,00. Não houve manifestação
de intenção de recurso. Sem mais, encerrou-se a sessão com a lavratura desta ata, que vai assinada por todos os presentes:

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA 53/2021

Publicação Nº 3123953

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EEFD90ABD8B670BE2E64128D38C98ADD3B2CDF6F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-SC
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 53/2021
Está aberto o Processo Licitatório 53/2021, na modalidade CONCORRÊNCIA, cujo objeto é a CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO À PARTICULAR PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA “CARLOS ROBERTO HANSEN” NA CASCATA PARAÍSO. Data/horário/local para a realização da sessão de julgamento: 02/08/2021, 14 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de
Campo Alegre (entregar os envelopes no Serviço de Protocolo até as 13h45min). Os interessados poderão obter o edital no site do Município
(www.campoalegre.sc.gov.br). Campo Alegre - SC, 29 de junho de 2021. Joceli de Souza Cothovisky. Secretária Municipal de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 54/2021

Publicação Nº 3124649

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AB65BB9D46B5E74CFA9D86BF3D8F48947157D074

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2021
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO

A licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de materiais elétricos a serem utilizados para manutenção da
Estação de Tratamento de Água (ETA) e dos painéis de poços de distribuição de água da Secretaria de Saneamento Ambiental do município
de Campo Alegre/SC. Descrição e valor estimado abaixo:
ITEM

QUANT

UNIDADE

DESCRIÇÃO

Valor Unitário Estimado

Valor Total Estimado

1

5

UNIDADE

Boia chave

R$ 36,88

R$ 184,40

2

20

UNIDADE

Fita isolante preta 18mm x 0,13 x 20mts

R$ 5,62

R$ 112,47

3

20

UNIDADE

Fita isolante várias cores 18mm x 0,13 x 10mts

R$ 3,83

R$ 76,67

4

10

UNIDADE

Fita isolante borracha para alta tensão

R$ 13,21

R$ 132,10

5

15.000

METRO

Cabo de telefone externo

R$ 2,26

R$ 33.900,00

6

10

UNIDADE

Disjuntor trifásico 40A

R$ 58,84

R$ 588,43

7

10

UNIDADE

Disjuntor trifásico 32A

R$ 55,99

R$ 559,87

8

10

UNIDADE

Disjuntor bifásico 40A

R$ 43,81

R$ 438,10
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9

10

UNIDADE

Disjuntor bifásico 32A

R$ 44,05

R$ 440,50

10

10

UNIDADE

Disjuntor bifásico 25A

R$ 41,67

R$ 416,70

11

10

UNIDADE

Disjuntor monofásico 40A

R$ 12,94

R$ 129,40

12

10

UNIDADE

Disjuntor monofásico 32A

R$ 9,64

R$ 96,40

13

10

UNIDADE

Disjuntor monofásico 25A

R$ 9,64

R$ 96,40

14

10

UNIDADE

Disjuntor monofásico 20A

R$ 9,64

R$ 96,40

15

10

UNIDADE

Disjuntor monofásico 16A

R$ 9,64

R$ 96,40

16

200

METRO

Fio 2.5mm preto

R$ 2,25

R$ 450,00

17

200

METRO

Fio 2.5mm azul

R$ 2,25

R$ 450,00

18

200

METRO

Fio 2.5mm branco

R$ 2,25

R$ 450,00

19

200

METRO

Fio 2.5mm vermelho

R$ 2,25

R$ 450,00

20

100

METRO

Fio 4.0mm preto

R$ 3,74

R$ 374,00

21

100

METRO

Fio 4.0mm branco

R$ 3,74

R$ 374,00

22

100

METRO

Fio 4.0mm vermelho

R$ 3,74

R$ 374,00

23

50

METRO

Fio 6.0mm preto

R$ 5,54

R$ 277,00

24

50

METRO

Fio 6.0mm branco

R$ 5,54

R$ 277,00

25

50

METRO

Fio 6.0mm vermelho

R$ 5,54

R$ 277,00

VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 41.117,10

Recebimento das Propostas: das 0h do dia 29/06/2021 até as 08h45min do dia 12/07/2021;
Início da Sessão de Disputa de Preços: às 09h do dia 12/07/2021 no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de
Brasília - DF.
As despesas oriundas de eventuais aquisições correrão por conta das dotações orçamentárias nas seguintes classificações:
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00.00.00

Material de Consumo

Qualquer informação, alteração, anulação, revogação ou complemento ao edital será disponibilizado no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br), e é de total responsabilidade da empresa participante a verificação no mesmo.
Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do
edital.
O Edital completo poderá ser obtido pelo endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
Outras informações referentes ao edital poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Campo Alegre, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292,
em Campo Alegre - SC, através do telefone (47) 3632-2266, Setor de Licitações, site: http://www.campoalegre.sc.gov.br e acessando o
endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br para dirimir as dúvidas referentes ao sistema operacional.
Campo Alegre, 28 de junho de 2021.
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 55/2021

Publicação Nº 3124661

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 188752240FBE6E6D52C68E06BAA218B4823A08FF

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO 55/2021
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
A licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de
laboratório para análises físico-químicas e incubação de amostras de água. Descrição e valor
estimado abaixo:
IT

01

QT

1

UNID.

UNIDADE

ASSINADO DIGITALMENTE

DESCRIÇÃO
Colorímetro microprocessado, digital, com
leitura direta de cloro livre e cloro total. O
medidor possui as seguintes características:
2 faixas de medição: faixa baixa: 0,02 to 2,00
mg/L e faixa alta: 0,1 a 8,0 mg/L;
Princípio de análise pelo método DPD;
Compatível com cubetas redondas de passo
optico 25mm (10 mL) e 10mm (10 mL);
A prova d'água - proteção IP67 total (pode
submergir até 01 metro por 30min);
Flutua quando cair acidentalmente na água;
Memória para armazenamento das 50
últimas medições e visualizá-las no display;
Mensagens no display caso haja problemas
com a medição (mensagens de erros);
Funcionamento com 4 pilhas alcalinas,
pequenas, tipo AAA, que propicia
aproximadamente 2000 análises;
Condições ambientais: 0 a 50ºC; 0 a 90%
umidade relativa (não condensada);
Indicação de pilha fraca no display avisando
o momento da troca;
Display em LCD retroiluminado com opção
de ligar e desligar a retroiluminação;
Desligamento automático para economizar a
carga das pilhas;
Lâmpada: diodo emissor de luz (LED);
Tipo do detector: detector de fotodiodo de
silício;
Faixa de absorbância: 0 a 2,5 abs;
Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs;
Comprimento de Onda: 528nm;
Inserção de curva de calibração do usuário
com leitura de padrões ou através do
teclado;
Limite mínimo de detecção faixa baixa:
0,02mg/L;
Limite mínimo de detecção faixa alta:
0,1mg/L;
Precisão típica: faixa baixa: ± 0,05 mg/L e
faixa alta: ± 0,2 mg/L;
Fornecido com: maleta plástica para
transporte, 2 cubetas de vidro, 2 cubetas de
plástico, 4 pilhas tipo AAA alcalinas, manual
de instruções em português;

MÉDIA DE
PREÇOS
(UNITÁRIA)

MÉDIA DE
PREÇOS
(TOTAL)

R$ 3.474,92

R$ 3.474,92
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02

1

UNIDADE

03

1

UNIDADE

ASSINADO DIGITALMENTE

Garantia: 1 ano contra defeitos de
fabricação.
Colorímetro microprocessado, digital, com
leitura direta de fluoreto em água pelo
método SPADNS.
O
medidor
possui
as
seguintes
características:
Faixa de medição 0,1 a 2,00 mg/L;
Possui curva de calibração interna pelo
método SPADNS com possibilidade do
usuário refazer a curva;
A prova d´agua;
Proteção IP67 (pode submergir até 01 metro
por 30min);
Flutua quando cair acidentalmente na água;
Mensagens no display caso haja problemas
com a medição (mensagens de erros);
Funcionamento com 4 pilhas alcalinas,
pequenas, tipo AAA, que propicia
aproximadamente 2000 análises;
Indicação de pilha fraca no display avisando
o momento da troca;
Display em LCD retroiluminado com opção
de ligar e desligar a retroiluminação;
Desligamento automático para economizar a
carga das pilhas;
Lâmpada: diodo emissor de luz (Led);
Tipo do detector: detector de fotodiodo de
silicon;
Faixa de absorbância: 0 a 2,5 abs;
Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs;
Comprimento de onda: 580nm;
Permite inserção de curva de calibração do
usuário;
Limite de detecção estimado: EDL = 0,02
mg/L Flúor
Precisão típica: 1.00 ± 0.2 mg/L Flúor
Fornecido com: maleta plástica para
transporte, 2 cubetas de vidro de passo
óptico 25mm (10mL), 4 pilhas tipo AAA
alcalinas, manual de instruções em
português, reagentes para até 50 testes de
Flúor, béquer plástico;
Garantia: 1 ano contra defeitos de
fabricação.
Medidor pH portátil, pode medir
pH/temperatura quando conectados com
sondas IntelliCAL Plug & Play, com emissão
de alerta de calibração para calibrar somente
quando necessário, sistema de senhas de
acesso para controle de supervisão,
armazenamento de dados internos para até
500 resultados, desligamento automático
ajustável para economia das baterias.
Especificações:
Gabinete: proteção IP67, a prova d¿água
para 1 m por 30 min;
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1

UNIDADE

05

1

UNIDADE

ASSINADO DIGITALMENTE

Alimentação: baterias alcalinas AA e NiMH
ou eliminador de baterias (opcional);
Condições de operação: 0-60ºC; 90%
umidade relativa sem condensação;
Acompanha manual de operação.
Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação
Eletrodo
digital
recarregável
para
determinação de pH em alta performance
com sensor de temperatura integrado, com
as seguintes especificações:
Faixa de pH: 0-14 pH;
Temperatura de operação: 0-80ºC;
Bulbo sensor: circular;
Diafragma: anular;
Tipo de referência: Ag/AgCl;
Construção: vidro;
Cabo coaxial: 1,00 m;
Conector: BNC;
Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.
Turbidímetro portátil microprocessado com
princípio de medição nefelométrico com as
seguintes especificações:
Faixa de leitura de 0 à 1.000NTU;
Fonte de luz com lâmpada filamento de
tungstênio que opera à temperatura de
2200-3000K, atendendo aos critérios USEPA
180.1;
Grau de proteção IP67 (com tampa fechada);
Compatibilidade com cubetas de vidro
cilíndricas de 25mm e tampas rosqueáveis;
Opções de leitura: a) normal, que realiza a
leitura e apura a média de 3 leituras para
mostrar o resultado; b) média, que
compensa as flutuações de leitura
provocadas por deslocamento de partículas
de amostras através do feixe de luz,
realizando 12 medições e mostrando a
média após 3 leituras; c) amostras que
sedimentam rapidamente, para utilização
com amostras que mudam continuamente
de valor, calculando e atualizando a leitura
de turbidez baseado na tendência
acumulada dos valores medidos em tempo
real, além de ler e calcular 5 leituras
enquanto
mostra
os
resultados
intermediários;
Tela de medição mostra que essas funções
estão ativadas através de um ícone
indicativo, além de mostrar também,
durante todas as análises, a identificação do
operador,
unidade
de
turbidez
nefelométrica (NTU) ou unidade de turbidez
formazina (FNU), identificação da amostra,
ícone modo de leitura (quando ativados),
indicador de estabilidade ou de travamento
da exibição, indicador do status da
calibração, hora, data, indicador do status da
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calibração, parâmetro, ícone de energia,
ícone de bateria e verificação de calibração;
Inserção de 10 identificações de usuários;
Desligamento automático programável, se
nenhuma tecla for acionada;
Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de
0-1000 NTU;
Resolução 0,01 NTU na maior faixa;
Luz espúria < 0,02 NTU;
Formas de calibração: a) calibração de etapa
única, para relatório normativo de baixos
níveis de 0 - 40 NTU; b) calibração de faixa
completa, de 0 - 1.000 NTU; c) registra as
últimas 25 calibrações bem-sucedidas, bem
como as últimas 250 verificações bemsucedidas;
Permite o armazenamento automático de
até 500 registros contendo as seguintes
informações: data, hora, ID do operador,
modo de leitura, ID da amostra, número da
amostra, as unidades, tempo de calibração,
estado de calibração, mensagens de erro, e
o resultado;
Controle de senha de acessos, restringindo
acesso em alguns menus;
Funcionamento através de pilhas AA e
através de fonte alimentação bivolt;
Saída USB que permite comunicação e
exportação de dados sem necessidade de
utilização de software específico para um
pen-drive, computador e impressora, bem
como possibilidade de filtrar esses dados a
serem transferidos por: tipo de dados (todos
os registros, registro de leitura, registro de
calibração e verificar registro de calibração),
intervalo de tempo (todos os registros,
última leitura, dia atual, semana atual e mês
atual), ID da amostra ou ID do operador;
permite ainda a conexão de um leitor de
códigos de barras para identificação/registro
de amostras diretamente no equipamento,
tais como ID da amostra, data e hora atuais,
identificação por número sequencial e cor,
sem a necessidade de digitação uma à uma;
Acessórios
que
acompanham
o
equipamento: maleta para armazenamento,
kit com 6 cubetas de vidro cilíndricas de
25mm/1 polegada e tampas rosqueáveis, kit
de padrões primários de formazina
estabilizada em ampolas seladas para
calibração em 3 concentrações 20, 100 e 800
NTU + padrão de checagem 10 NTU, óleo de
silicone e flanela para limpeza das cubetas, 4
pilhas AA, fonte de alimentação / USB bivolt;
Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.
Estufa digital policarbonato a prova d'água
de 30 litros com saída de fluxo de ar superior
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UNIDADE

com orifício central para acomodação de
termômetro.
Itens inclusos: 3 bandejas removíveis em aço
pintada, manual de instruções em
português, 1 cabo de energia elétrica com
plug de três pinos, duas fases e um terra NBR
14136.
Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.
Colorímetro microprocessado, digital, com
leitura direta de cor, com as seguintes
especificações:
Menu
autoexplicativo;
Calibração
e
check
automáticos;
Baixo
consumo
de
reagentes;
Monitoramento automático da carga da
bateria;
Mín. 99 memórias para armazenamento;
Registro e descarga das leituras em padrão
"GLP";
Gabinete
IP-67;
Maleta de transporte em PP, resistente a
choques;
Método
analítico:
triestímulo;
Faixa de medição: 0 a 500PtCo;
Resolução:
0,1PtCo;
Precisão relativa: 0,2% (fe);
Limite de Detecção (LD): 1PtCo;
Limite de Quantificação (LQ): 1,03PtCo;
Saída
digital:
RS232;
Alimentação elétrica: bateria de 9Vcc;
Tempo de uso da bateria: até 60h;
Acessórios que acompanham: 50 mL de
solução padrão de 10 PtCo, 3 cubetas
calibradas, maleta de transporte e manual
de instruções em português;
Garantia: 1 ano contra defeitos de
fabricação.

TOTAL
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R$ 9.966,97

R$ 9.966,97

R$ 56.600,44

Recebimento das Propostas: das 0h do dia 29/06/2021 até as 13h45min do dia 12/07/2021;
Início da Sessão de Disputa de Preços: às 14h do dia 12/07/2021 no endereço eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF.
As despesas oriundas de eventuais aquisições correrão por conta das dotações orçamentárias
nas seguintes classificações:
Elemento de Despesa

3.3.90.30.00.00.00

Material de Consumo

Qualquer informação, alteração, anulação, revogação ou complemento ao edital será
disponibilizado no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br), e é de total
responsabilidade da empresa participante a verificação no mesmo.
Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto
licitado, observadas as condições constantes do edital.
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pelo

endereço

eletrônico

Outras informações referentes ao edital poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de
Campo Alegre, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre - SC, através do telefone
(47) 3632-2266, Setor de Licitações, site: http://www.campoalegre.sc.gov.br e acessando o
endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br para dirimir as dúvidas referentes ao sistema
operacional.
Campo Alegre, 28 de junho de 2021.

JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 13.892 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123925

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 13.892 DE 28 DE JUNHO DE 2021
ALTERA PARCIALMENTE AS ALÍNEAS “d.1” e “f.1” DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 5.687 DE 27 DE MAIO DE 2009.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso VII
do art. 71 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em data de 05 de abril de 1990; Decreta:
Art. 1º Alterar parcialmente a redação das Alíneas “d.1” e “f.1”do Inciso I do Artigo 1º do Decreto nº 5.687 de 27 de maio de 2009, as quais
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º . .......................
“d.1) Parcelamento do Solo - Projeto Inicial:
.......... ”
“f.1) Parcelamento do Solo:
....... ”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 28 de junho de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 29/06/2021.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 13.893 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124688

DECRETO Nº 13.893 DE 28 DE JUNHO DE 2021
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÕES PARCIAIS DE ELEMENTOS DE DESPESA DA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, o Inciso II do
Art. 11 da Lei Municipal nº 4.910 de 16 de dezembro de 2020; Decreta:
Art. 1º Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de suplementar o seguinte Elemento de Despesa da Dotação
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do Orçamento vigente.
11.00 -

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

11.03 -

Coordenadoria de Esporte e Lazer

27.812.0084.2.002 -

Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Esporte

300000.00.0896 -

Despesas Correntes

330000.00.0896 -

Outras Despesas Correntes

339000.00.0896 -

Aplicações Diretas

339039.00.0896 -

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$
2.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, correrá por conta de anulações parciais de Elementos de Despesa da
Dotação do Orçamento vigente.
11.00 -

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo,
Esporte e Lazer.

11.03 -

Coordenadoria de Esporte e Lazer

27.812.0084.2.002 -

Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Esporte

300000.00.0896 -

Despesas Correntes

330000.00.0896 -

Outras Despesas Correntes

339000.00.0896 -

Aplicações Diretas

339036.00.0896 -

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física

R$ 500,00

339014.00.0896 -

Diárias – Civil

R$ 1.500,00

Total

R$ 2.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 30 de abril de 2021.
Art. 4º Revogadas as demais disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 28 de junho de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 29/06/2021.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 13.894 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3125018

DECRETO Nº 13.894 DE 28 DE JUNHO DE 2021
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE ELEMENTO DE DESPESA DA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, o inciso II do art.
11 da Lei Municipal nº 4.910 de 16 de dezembro de 2020; Decreta:
Art. 1º Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de suplementar o seguinte Elemento de Despesa da Dotação
do Orçamento vigente.
11.00 -

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

11.03 -

Coordenadoria de Esporte e Lazer

27.812.0084.2.810 -

Criação e Manutenção de Espaços de Lazer.

300000.00.0896 -

Despesas Correntes

330000.00.0896 -

Outras Despesas Correntes

339000.00.0896 -

Aplicações Diretas

339039.00.0896 -

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

R$ 6.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, correrá por conta de anulação parcial de Elemento de Despesa da Dotação
do Orçamento vigente.
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo,
Esporte e Lazer.

11.00 -
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11.03 -

Coordenadoria de Esporte e Lazer.

27.812.0084.2.810 -

Criação e Manutenção de Espaços de Lazer.

300000.00.0896
330000.00.0896
339000.00.0896
339036.00.0896
-
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Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

R$ 6.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 25 de junho de 2021.
Art. 4º Revogadas as demais disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 28 de junho de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 29/06/2021.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 13.895 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3125028

DECRETO Nº 13.895 DE 28 DE JUNHO DE 2021
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE ELEMENTO DE DESPESA DA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, o inciso II do art.
11 da Lei Municipal nº 4.910 de 16 de dezembro de 2020; Decreta:
Art. 1º Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 14.600,00 (quatorze mil seiscentos reais), a fim de suplementar o seguinte Elemento de
Despesa da Dotação do Orçamento vigente.
05.00 -

Secretaria Municipal de Educação

05.01 -

Serviço de Apoio Administrativo à Educação

12.361.0008.2.045 -

Pessoal do Apoio Administrativo à Educação

300000.00.0519 -

Despesas Correntes

330000.00.0519 -

Outras Despesas Correntes

339000.00.0519 -

Aplicações Diretas

339046.00.0519 -

Auxílio Alimentação

R$ 14.600,00

Art. 2º O crédito a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, correrá por conta de anulação parcial no Elemento de Despesa da Dotação
do Orçamento Vigente.
05.00 -

Secretaria Municipal de Educação

05.01 -

Serviço de Apoio Administrativo à Educação

12.361.0008.2.045 -

Pessoal do Apoio Administrativo à Educação

300000.00.0519 -

Despesas Correntes

310000.00.0519 -

Pessoal e Encargos Sociais

319000.00.0519 -

Aplicações Diretas

319011.00.0519 -

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

R$ 14.600,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de junho de 2021.
Art. 4º Revogadas as demais disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 28 de junho de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
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Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 29/06/2021.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 13.896 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3125031

DECRETO Nº 13.896 DE 28 DE JUNHO DE 2021
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE ELEMENTO DE DESPESA DA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, o inciso II do art.
11 da Lei Municipal nº 4.910 de 16 de dezembro de 2020; Decreta:
Art. 1º Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a fim de suplementar o seguinte Elemento de Despesa da Dotação do Orçamento vigente.
07.00 07.02 20.606.0025.2.051
300000.00.0896 330000.00.0896 339000.00.0896 339046.00.0896 -

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Divisão de Desenvolvimento Econômico
Pessoal de Desenvolvimento Econômico
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Auxílio - Alimentação

R$ 6.500,00

Art. 2º O crédito a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, correrá por conta de anulação parcial no Elemento de Despesa da Dotação
do Orçamento Vigente.
07.00 07.02 20.606.0025.2.051
300000.00.0896 310000.00.0896 319000.00.0896 319011.00.0896 -

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Divisão de Desenvolvimento Econômico
Pessoal de Desenvolvimento Econômico
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
R$ 6.500,00
Civil

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de junho de 2021.
Art. 4º Revogadas as demais disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 28 de junho de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 29/06/2021.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 13.897 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3125037

DECRETO Nº 13.897 DE 28 DE JUNHO DE 2021
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE ELEMENTO DE DESPESA DA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, o inciso II do art.
11 da Lei Municipal nº 4.910 de 16 de dezembro de 2020; Decreta:
Art. 1º Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), a fim de suplementar o seguinte Elemento de
Despesa da Dotação do Orçamento vigente.
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Gabinete do Prefeito.
Chefia de Gabinete
Remuneração de Pessoal do Gabinete do Prefeito
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Auxílio - Alimentação

R$ 7.400,00

Art. 2º O crédito a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, correrá por conta de anulação parcial no Elemento de Despesa da Dotação
do Orçamento Vigente.
02.00 02.01 04.122.0002.2.042
300000.00.0896 310000.00.0896 319000.00.0896 319011.00.0896 -

Gabinete do Prefeito.
Chefia de Gabinete
Remuneração de Pessoal do Gabinete do Prefeito
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
R$ 7.400,00
Civil

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de junho de 2021.
Art. 4º Revogadas as demais disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 28 de junho de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 29/06/2021.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 13.898 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3125044

DECRETO Nº 13.898 DE 28 DE JUNHO DE 2021
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE ELEMENTO DE DESPESA DA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, o inciso II do art.
11 da Lei Municipal nº 4.910 de 16 de dezembro de 2020; Decreta:
Art. 1º Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), a fim de suplementar o seguinte Elemento de Despesa
da Dotação do Orçamento vigente.
05.00 -

Secretaria Municipal de Educação

05.02 -

Serviço de Ensino Fundamental

12.361.0010.2.046 -

Pessoal do Ensino Fundamental

300000.00.0141 -

Despesas Correntes

310000.00.0141 -

Pessoal e Encargos Sociais

319000.00.0141 -

Aplicações Diretas

319004.00.0141 -

Contratação por Tempo Determinado

R$ 93.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, correrá por conta de anulação parcial no Elemento de Despesa da Dotação
do Orçamento Vigente.
05.00 -

Secretaria Municipal de Educação

05.02 -

Serviço de Ensino Fundamental

12.361.0010.2.046 -

Pessoal do Ensino Fundamental

300000.00.0141 -

Despesas Correntes
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310000.00.0141 -

Pessoal e Encargos Sociais

319000.00.0141 -

Aplicações Diretas

319011.00.0141 -

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
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R$ 93.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de junho de 2021.
Art. 4º Revogadas as demais disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 28 de junho de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 29/06/2021.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 13.899 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3125047

DECRETO Nº 13.899 DE 28 DE JUNHO DE 2021
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE ELEMENTO DE DESPESA DA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, o inciso II do art.
11 da Lei Municipal nº 4.910 de 16 de dezembro de 2020; Decreta:
Art. 1º Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), a fim de suplementar o seguinte Elemento de Despesa
da Dotação do Orçamento vigente.
04.00 -

Secretaria Municipal de Finanças

04.01 -

Serviço do Controle Fazendário

04.123.0006.2.044 -

Pessoal da Secretaria Municipal de Finanças

300000.00.0896 -

Despesas Correntes

330000.00.0896 -

Outras Despesas Correntes

339000.00.0896 -

Aplicações Diretas

339004.00.0896 -

Auxílio - Alimentação

R$ 7.300,00

Art. 2º O crédito a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, correrá por conta de anulação parcial no Elemento de Despesa da Dotação
do Orçamento Vigente.
04.00 -

Secretaria Municipal de Finanças

04.01 -

Serviço do Controle Fazendário

04.123.0006.2.044 -

Pessoal da Secretaria Municipal de Finanças

300000.00.0896 -

Despesas Correntes

310000.00.0896 -

Pessoal e Encargos Sociais

319000.00.0896 -

Aplicações Diretas

319011.00.0896 -

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

R$ 7.300,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de junho de 2021.
Art. 4º Revogadas as demais disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 28 de junho de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 29/06/2021.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita
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DECRETO Nº 13.900 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3125048

DECRETO Nº 13.900 DE 28 DE JUNHO DE 2021
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE ELEMENTO DE DESPESA DA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, o inciso II do art.
11 da Lei Municipal nº 4.910 de 16 de dezembro de 2020; Decreta:
Art. 1º Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), a fim de suplementar o seguinte Elemento de Despesa da Dotação do Orçamento vigente.
08.00 -

Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte
e Obras.

08.01 -

Serviço de Planejamento e Obras

15.452.0043.2.052 -

Pessoal da Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras

300000.00.0896 -

Despesas Correntes

330000.00.0896 -

Outras Despesas Correntes

339000.00.0896 -

Aplicações Diretas

339004.00.0896 -

Auxílio - Alimentação

R$ 67.500,00

Art. 2º O crédito a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, correrá por conta de anulação parcial no Elemento de Despesa da Dotação
do Orçamento Vigente.
08.00 -

Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras.

08.01 -

Serviço de Planejamento e Obras

15.452.0043.2.052 -

Pessoal da Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte
e Obras

300000.00.0896 -

Despesas Correntes

310000.00.0896 -

Pessoal e Encargos Sociais

319000.00.0896 -

Aplicações Diretas

319011.00.0896 -

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

R$ 67.500,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de junho de 2021.
Art. 4º Revogadas as demais disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 28 de junho de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 29/06/2021.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 13.901 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3125050

DECRETO Nº 13.901 DE 28 DE JUNHO DE 2021
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, o inciso I do art.
11 da Lei Municipal nº 4.910 de 16 de dezembro de 2020; Decreta:
Art. 1º Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil, seiscentos reais), a fim de suplementar os seguintes Elementos de
Despesa da Dotação do Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social.
92.00 -

Fundo Municipal de Assistência Social

92.01 -

Manutenção das Atividades Sociais

08.244.0061.2.121 -

Manutenção e Coordenação das Atividades de Assistência Social

300000.00.0102 -

Despesas Correntes

330000.00.0102 -

Outras Despesas Correntes

ASSINADO DIGITALMENTE
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339000.00.0102 -

Aplicações Diretas

339030.00.0102 339036.00.0102 -

Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Total
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R$ 3.000,00
R$ 1.600,00
R$ 4.600,00

Art. 2º Os créditos a que se referem o Artigo primeiro deste Decreto, correrão por conta de Excesso de Arrecadação do Orçamento vigente
do Fundo Municipal de Assistência Social, Recursos 0102.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 28 de junho de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 29/06/2021.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO Nº 92/2021

Publicação Nº 3124854
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7BFC41762D70A8659BC8CBF035A01C8439310521

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC
EXTRATO DE CONTRATO Nº 92/2021

Objeto: Contrato tem por Objeto a prestação de serviços pela CONTRATADA à CONTRATANTE relativo à execução do Projeto: Aprendizagem
Compartilhada e a Construção de Significado, totalmente remoto, para os profissionais da rede de ensino do município de Campo Alegre,
onde se contempla a execução de 10 (dez) oficinas, com carga horária total de 42 horas, conforme projeto em anexo, documento esse que
fica fazendo parte integrante do presente contrato.
Dotação orçamentária: As despesas oriundas da contratação correrão por conta da dotação orçamentária do exercício 2021, na seguinte
classificação:
Entidade
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa

1
05.00
05.02
12
361
10

Projeto

2.105

Elemento

3.3.90.39.00.00.00.00

Recursos

519 - Dotação 100

Prefeitura Municipal de Campo Alegre
Secretaria Municipal de Educação
Serviço de Ensino Fundamental
Educação
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Manutenção e Coordenação das Atividades do
Ensino Fundamental
Outros serviços de Pessoa Jurídica
Receitas Impostos e Transf. de Impostos – Ensino
Infantil

Vigência: 28/06/2021 a 31/08/2021
Do valor total: R$ 19.620,00 (Dezenove mil, seiscentos e vinte reais).
Contratado: SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SANTA CATARINA.
Base Legal: Lei Federal 8.666/93 e alterações.
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
CONTRATANTE
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RATIFICAÇÃO DL 51/2021
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Publicação Nº 3124564
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 661D831F67990FBB492E70E4A4E23BC2A44BA031

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO
Na qualidade de Secretária Municipal de Administração, e, no uso de minhas
atribuições legais, RATIFICO a decisão acima emanada pela Comissão Permanente de
Licitações, no Processo de Dispensa de Licitação, inciso XIII, nº 51/2021 empresa SENAC
– Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – CNPJ: 03.603.739/0008-52, R$
19.620,00 (dezenove mil e seiscentos e vinte reais), tendo como objeto a realização de
curso de capacitação para os professores da Rede Municipal de Educação.
Publique-se,
Campo Alegre, 28 de junho de 2021.

JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DL 51/2021

Publicação Nº 3124567
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0FFD81F2DEA01A98AE75477F3F59AB8E2490A70F
DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Nr.: 51/2021 - DL

83.102.749/0001-77
CNPJ:
RUA CORONEL BUENO FRANCO, 292
C.E.P.:

89294-000

Processo Administrativo:
51/2021

Processo de Licitação:

- Campo Alegre - SC

17/06/2021

Data do Processo:

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
A Secretária Municipal de Administração, Srª. JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto Municipal nº 13.747 de 16 de Abril de 2021, a vista da Ata de Julgamento da Sessão exarada pela Comissão de
Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a)
b)
c)
d)
e)

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:
Data da Adjudicação:

f ) Objeto da Licitação

51/2021
51/2021-DL
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
28/06/2021
28/06/2021
Sequência: 0
Realização de curso de capacitação para os professores da Rede Municipal de Educação.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

Qtde de Itens

- 000981 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC

1
1

Média Descto (%)

0,0000

(em Reais R$)
Total dos Itens

19.620,00
19.620,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões):

2.105.3.3.90.39.00.00.00.00 (100) Saldo: 20.169,57

Campo Alegre, 28 de Junho de 2021.
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Campos Novos
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2021 DOCES E SALGADOS

Publicação Nº 3124901

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Página: 1/8
Processo Nº.: 92/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 47/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 38/2021
No dia 28 do mês de Junho do ano de 2021, compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
, Estado de
SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 82.939.232/0001-74, com sede administrativa localizada na RUA
EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323, bairro CENTRO, CEP nº. 89620-000, nesta cidade de Campos Novos/SC, representado pelo(a) Secretário da
Fazenda e Administração, o Sr(a). DARI ORESTE SCARABOTTO, inscrito no CPF sob o nº. 196.312.789-72, 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. 47/2021, Processo Licitatório nº.
92/2021, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
DOCES E SALGADOS, COM ENTREGA PARCELADA, DE ACORDO COM A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELAS
SECRETARIAS, FUNDOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS NOVOS - SC. Em conformidade com as especificações constantes no
Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código
9029

Nome da Empresa

Itens

PANIFICADORA THAIS LTDA

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18

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:

Empresas

PANIFICADORA THAIS LTDA

CNPJ / CPF

07.577.555/0001-40

Nome do Representante

ELIZEU CARLOS DE OLIVEIRA

CPF

016.723.299-14

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, objetivando:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, COM ENTREGA PARCELADA, DE ACORDO COM A DEMANDA DE
EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELAS SECRETARIAS, FUNDOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS NOVOS - SC.
Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços
e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo
de validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade
dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso,
sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PREÇO POR ITEM, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos
acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de
validade do registro, conforme segue:

Fornecedor: 9029 - PANIFICADORA THAIS LTDA
Item

1 PÃO FRANCES

Especificação

2 GROSTOLLI
3 SALGADOS POR CENTO(100 UNIDADES) FRITOS - MINI
CROQUETE COM RECHEIO DE CARNE MOÍDA, FRITO NA
HORA, PESO POR SALGADO DE NO MINIMO 20 GRAMAS.
4 CACHORRO QUENTE PEQUENO COM EMBALAGEM CACHORRO QUENTE: PÃO DE LEITE DE APROXIMADAMENTE
50 GRAMAS, CONTENDO MOLHO DE TOMATE E CEBOLA,
SALSICHA CORTADA EM PEDAÇOS, MILHO E ERVILHA,
EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLASTICOS
APROPRIADOS.
5 SALADA DE FRUTAS (BANANA, MAÇÃ, MAMÃO E LARANJA)
COM, NO MÍNIMO, 300 GRAMAS, ACONDICIONADA EM
EMBALAGEM PLÁSTICA FECHADA E ACONDICIONADA. A
SALADA DE FRUTAS, DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM
EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RÍGIDA,
REVESTIDA EM FILME PLÁSTICO.
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Unid

KG

KG
CENT

Marca

Quantidade

210,000

Preço Unitário

8,9900

Preço Total

1.887,90

80,000
120,000

18,9000
72,0000

1.512,00
8.640,00

UN

1.940,000

2,5000

4.850,00

UN

1.400,000

8,0000

11.200,00
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Unid

Marca

Quantidade

7

KG

115,000

19,5000

2.242,50

KG

120,000

22,5000

2.700,00

KG

85,000

32,0000

2.720,00

CENT

80,000

69,0000

5.520,00

CENT

68,000

69,0000

4.692,00

CENT

140,000

66,0000

9.240,00

CENT

130,000

74,0000

9.620,00

KG

80,000

24,9000

1.992,00

UN

1.100,000

4,5000

4.950,00

UN

2.100,000

5,2000

10.920,00

UN

1.550,000

6,0000

9.300,00

KG

85,000

30,5000

2.592,50

8
9

10

11

12
13
14

15

16

17

18

ASSINADO DIGITALMENTE

20,0000

Preço Total

KG

CORTADO EM FATIAS DE 5CMX5CM, EMBALADO EM
BANDEJAS COBERTAS COM PLÁSTICO FILME.
BOLO DE FUBÁ COM COBERTURA DE LEITE CONDENSADO E
COCO CORTADO EM FATIAS DE 5CMX5CM, EMBALADO EM
BANDEJAS COBERTAS COM PLÁSTICO FILME.
NEGA MALUCA - MASSA PÃO DE LÓ COM ACHOCOLATADO,
COBERTURA DE BRIGADEIRO, CORTADO EM FATIAS DE 5CM
X 5CM, EMBALADOS EM BANDEJAS, COBERTAS COM
PLÁSTICO FILME.
BOLO DE FESTA:
- BOLO RECHEADO, MASSA PÃO DE LÓ BRANCO, RECHEIO
DE DOCE DE LEITE E COCO, COBERTURA DE CHANTILI E
COCO.
- BOLO RECHEADO, MASSA PÃO DE LÓ BRANCO, RECHEIO
DE BRIGADEIRO, COBERTURA DE CHANTILI E CHOCOLATE.
BRIGADEIRO - DOCE BRIGADEIRO POR CENTO (100
UNIDADES) - LEITE CONDENSADO, MANTEIGA OU
MARGARINA, ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE EM PÓ E
CHOCOLATE GRANULADO. TAMANHO DA FORMINHA Nº 05.
DOCES CONFECCIONADOS DE FORMA CASEIRA, NÃO SERÁ
ACEITO DOCE EM LATA INDUSTRIALIZADO.
BEIJINHO - DOCE BEIJINHO DE COCO - POR CENTO (100
UNIDADES) - LEITE CONDENSADO, MANTEIGA OU
MARGARINA, COCO RALADO, AÇÚCAR CRISTAL. TAMANHO
DA FORMINHA Nº 05. DOCES CONFECCIONADOS DE FORMA
CASEIRA, NÃO SERÁ ACEITO DOCE EM LATA
INDUSTRIALIZADO.
SALGADOS POR CENTO (100 UNIDADES) DIVERSOS FRITOS:
PASTEL DE CARNE, FRITOS NA HORA. PESO POR SALGADO
DE, NO MÍNIMO, 20 GRAMAS.
SALGADOS POR CENTO (100 UNIDADES) DIVERSOS FRITOS:
RISÓLES DE FRANGO, FRITOS NA HORA. PESO POR
SALGADO DE, NO MÍNIMO, 20 GRAMAS.
PIZZA GRANDE DIVERSOS SABORES:
- PIZZA ASSADA DE MASSA CASEIRA COM RECHEIO DE
MOLHO DE TOMATE, CALABRESA, CEBOLA, QUEIJO E
REQUEIJÃO. PESO POR UNIDADE DE APROXIMADAMENTE
800G. DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 35 CM. CORTADA
EM 10 PEDAÇOS E EMBALADA EM CAIXA.
- PIZZA ASSADA DE MASSA CASEIRA COM RECHEIO DE
MOLHO DE TOMATE, FRANGO, QUEIJO E REQUEIJÃO. PESO
POR UNIDADE DE APROXIMADAMENTE 800G. DIÂMETRO DE
APROXIMADAMENTE 35 CM. CORTADA EM 10 PEDAÇOS E
EMBALADA EM CAIXA.
- PIZZA ASSADA DE MASSA CASEIRA COM RECHEIO DE
MOLHO DE TOMATE, PRESUNTO E QUEIJO. PESO POR
UNIDADE DE APROXIMADAMENTE 800G. DIÂMETRO DE
APROXIMADAMENTE 35 CM. CORTADA EM 10 PEDAÇOS E
EMBALADA EM CAIXA.
CACHORRO QUENTE GRANDE C/ EMBALAGEM CACHORRO-QUENTE: PÃO DE LEITE DE APROXIMADAMENTE
120 GRAMAS, CONTENDO MOLHO DE TOMATE E CEBOLA, 02
SALSICHAS INTEIRAS, BATATA PALHA, MILHO E ERVILHA,
ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE. SALSICHA DE BOA
QUALIDADE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACOS
PLÁSTICOS APROPRIADOS.
SANDUÍCHE NATURAL (FRANGO DESFIADO, TOMATE,
ALFACE, PEPINO, QUEIJO, MAIONESE) - LANCHE NATURAL:
PÃO FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 50GRAMAS,
CENOURA CRUA RALADA, ALFACE, TOMATE FATIADO, 01
FATIA DE QUEIJO (DE APROXIMADAMENTE 22 GRAMAS),
FRANGO COZIDO, DESFIADO E TEMPERADO (50 GRAMAS) E
MAIONESE INDUSTRIALIZADA. UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE
BOA QUALIDADE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM
PLÁSTICO FILME.
SANDUICHE (QUEIJO, PRESUNTO COZIDO, MAIONESE) PÃO
FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS, 01 FATIA DE
QUEIJO(APROXIMADAMENTE 22 GRAMAS) 01 FATIA DE
PRESUNTO COZIDO(NO MÍNIMO 20 GRAMAS) E MAIONESE
INDUSTRIALIZADA. uTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE BOA
QUALIDADE, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO
FILME.
PÃO DE QUEIJO - PESO POR SALGADO DE NO MÍNIMO 20
GRAMAS

140,000

Preço Unitário

6 BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE,

2.800,00
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2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao
restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei
nº 8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por
meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de
fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena
de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para
levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior,
devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar 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.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE
PREÇOS
3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as
eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e
respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais
vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.
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CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão
gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro
instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os
preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores
e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições
por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado
do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona".

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação,
denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado
do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos 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.
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5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de
duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na
proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em
função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais
situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta
Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela
Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por
outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto
de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados
e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a
administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata
de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o
comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada
a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório
e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente
subsequente.
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CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador,
dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do
responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma
estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de
Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o
fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem
de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro,
mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local
em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias úteis da data de
recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações
deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e
assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto
a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações
descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas
especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam
adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da
entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo
de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente
Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis,
contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente,
conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com
o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias,
passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou
créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.
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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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata,
garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de
empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo
fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2
(dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas
nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei
nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a
administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa,
não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão
temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada
a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos
causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da
notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.
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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 Campos Novos para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo
assinadas.

Campos Novos,28 de Junho de 2021.

______________________________________________

DARI ORESTE SCARABOTTO
Secretário da Fazenda e Administração

Empresas Participantes:
PANIFICADORA THAIS LTDA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 2/2021
No dia 28 do mês de Junho do ano de 2021, compareceram, de um lado a(o) FUMREBOM DE CAMPOS NOVOS
, Estado de
SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.202.916/0001-31, com sede administrativa localizada na RUA
EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323, bairro CENTRO, CEP nº. 89620-000, nesta cidade de Campos Novos/SC, representado pelo(a) PREFEITO
MUNICIPAL, o Sr(a). SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO, inscrito no CPF sob o nº. 871.581.759-87, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as
empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo
com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 2/2021, Processo Licitatório nº. 2/2021, que selecionou a
proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS DIVERSOS E EPI'S, CONFORME AS NECESSIDADES DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE
CAMPOS NOVOS - FUNREBOM. Em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código
6666
6662
6663
6664
6665
6382
6661

Nome da Empresa

A. L. FORCE COMERCIAL LTDA
COMERCIAL DIFERMAQ LTDA
DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI
HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI
IDEAL SEG COM DE EQUIP E SERV DE SEG LTDA ME
RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

2, 3, 5, 16, 17
29
18
12, 15, 23, 26, 31
4, 14, 21, 22, 35
1, 6, 7, 19, 28, 34
25

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 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:

Empresas

A. L. FORCE COMERCIAL LTDA
COMERCIAL DIFERMAQ LTDA
DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI
HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI
IDEAL SEG COM DE EQUIP E SERV DE SEG LTDA ME
RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CNPJ / CPF

20.596.450/0001-04
13.745.092/0001-80
03.997.373/0001-77
26.729.755/0001-15
24.586.113/0001-89
10.416.895/0001-01
33.627.497/0001-21

Nome do Representante

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

CPF
-

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, objetivando:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DIVERSOS E EPI'S, CONFORME AS NECESSIDADES DO
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAMPOS NOVOS - FUNREBOM.
Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços
e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo
de validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade
dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso,
sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PREÇO POR ITEM, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos
acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de
validade do registro, conforme segue:
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Fornecedor: 6382 - IDEAL SEG COM DE EQUIP E SERV DE SEG LTDA ME
Item
Especificação
Unid
1 ABAFADORES BATEDOR P INCENCIO FLORESTAL, ABAFADOR UN
DE CHAMAS PARA INCÊNDIO FLORESTAL FLAP COM FURO:
Deve ser construída de uma LÂMINA ('flap') de borracha , com duas
lonas internas: Comprimento de 50cm; Largura de 40cm,
Espessura de 6mm com furos, Parafusada em armação de ferro em
forma de T reforçada com furação para 4 parafusos, e angulação de
45° para maior ergonomia do operador durante o combate. Cabo de
madeira flexível e resistente a impactos: Comprimento: 1,50m,
Diâmetro: 28mm, Peso total: 2,0kg.
6 Conjunto Capa de Chuva:Conjunto de jaqueta e calça impermeável UN
e ventilado. Confeccionado em nylon RIP STOP emborrachado.
Composição de 55% poliamida e 45% policloreto de vinila e 0,23
mm de espessura.Jaqueta com capuz ajustável em torno do rosto,
faixas retrorefletivas 3M. Fechamento frontal com duplo zíper,
mangas longas com punhos com elástico.
Calça com cintura ajustada por elástico e fechamento com cordão,
possuir faixas retrorefletivas 3M.Logotipo da corporação CBMSC
bordado na frente e inscrição “BOMBEIRO MILITAR” bordado nas
costas.Cor: AmarelaLAUDOS E CERTIFICAÇÕES: Devem ser
apresentados juntamente com a proposta de valoresa) Laudo de
identificação do tecido: Atestando tratar-se 55% poliamida, e
45%policloreto de vinila(PVC);b) Laudo de identificação da
gramatura do tecido, atestando tratar-se de tecido com gramatura
de 155 gr/m2 com tolerância de 3 % + -.c) Laudo de identificação
da espessura do tecido, atestando tratar-se de tecido coma
espessura de 0,23 mm, tolerância de 1% +.-.d) Laudo de
resistência a água e agentes de limpeza: comprovando resistência
a água e agentes de limpeza como Detergente neutro, sabão em pó
6g/L e água sanitária 2,0% cloro ativo p/p.e) laudo do tecido:
atestando a resistência à penetração de água, conforme norma BS
3424, método 29ª (baixa pressão);f) laudo das costuras (juntas de
união entre as peças): atestando a resistência à penetração de
água, conforme norma BS 3424, método 29ª (baixa pressão);g)
Certificado de Aprovação emitido pelo MTE.”
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135,0000
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Fornecedor: 6382 - IDEAL SEG COM DE EQUIP E SERV DE SEG LTDA ME
Item
Especificação
7 Capacete de combate a incêndios estruturais, resgate veicular,

operações de resgate em altura e demais aplicações de uso pelos
Bombeiros militar. Deverá possibilitar grande proteção para a
cabeça contra calor, chamas, frio, eletricidade, água, objetos
pesados e pontiagudos e impactos. O capacete deverá possibilitar
amplos movimentos com a cabeça, possuir abertura frontal, porém
de forma que possa proteger integralmente o usuário. Deverá
possibilitar ajustar perfeitamente máscara autônoma diversos
modelos e marcas e dispor de ajuste perfeito de forma a utilizar o
conjunto respiratório com o capacete. . O casco externo deverá ser
injetado sem misturas de fibras .O capacete deverá proteger
integralmente o crânio, inclusive os ossos temporais. Na região das
têmporas, na parte interna do casco, deverá possuir acolchoamento
interno, de forma que quando submetidos a impactos o casco não
transfira energia para região temporal, devendo ser absorvidos pelo
sistema de acolchoamento. Nos lados direito e esquerdo do casco,
na parte externa, deverá haver dispositivos de encaixe
confeccionados em termoplástico, esses encaixados e fixados ao
casco, destinados a adaptar lanterna. Deverá possuir um sistema
de suspensão interna e de proteção da cabeça na parte interior
caso de forma, de forma que sejam fixados internamente em pelo
menos em quatro pontos, garantindo perfeita proteção e amplitude
na distribuição de esforços na carneira. Deverá possuir um sistema
de tela resistente, tramada em linha ignífuga, destinada à
proteção adicional. Essa tela deverá permitir que a cabeça possa
estar apoiada e acomodada perfeitamente na parte superior do
capacete para o equilíbrio do usuário e oferecer maior conforto,
além de evitar que a cabeça encoste diretamente na suspenção,
caso haja contato com uma temperatura muito elevada e ele
tenha tempo de retirar o capacete sem causar danos prejudiciais
ao usuário.
Para o ajuste perfeito, deverá possuir um sistema de regulagem
por catraca horizontal que possibilite ser ajustada tornando-se mais
fáceis, ágeis e rápido o seu ajuste por meio de dois pontos de
ajuste, os quais se movem ajustando a carneira quando acionados
pelo usuário, proporcionando perfeito ajuste . Deverão permitir
ajustes do perímetro cefálico entre 53 e 64 centímetros. A área de
contato com a cabeça do usuário deverá ser produzida em couro
natural antialérgico. Na parte interna do casco deverá haver
proteção adicional com sistema de espuma de poliuretano
semirrígida e ignífuga, protegendo integralmente a cabeça contra
altas temperaturas e também contra impactos. O casco externo, a
suspensão e o casco interno deverão atender integralmente a
Norma EN 443:2008. A jugular e a queixada também deverão ser
confeccionada em tecido ignífugo com pelo menos três pontos de
ajuste nas laterais do casco e na parte posterior do capacete. Nas
fixações laterais deverá possuir sistema para ajuste e
posicionamento da queixada em pelo menos seis posições de
acordo com as dimensões do queixo do usuário. O capacete deverá
possuir sistema de abertura e fechamento por meio de engate
rápido em termoplástico de primeira qualidade. A queixada deverá
ser construída com couro natural antialérgico e fixada à jugular. O
ajuste da queixada poderá ser realizado por meio de velcro. O
protetor de pescoço deverá ser produzido em tecido costurado e
ultra-resistente, possuindo camada externa protetora aluminizada e
ignífuga, proporcionando proteção contra emissão de líquidos
quentes e vapores A proteção do pescoço deverá ser fixada ao
casco por meio de três pinos plásticos de fixação, permitindo,
quando necessário, fácil remoção. O capacete deverá possuir uma
lente interna, confeccionada todo em policarbonato cristalino, de
forma que atenda integralmente a Norma EN 166 e EN 14458
(impactos), com alta resistência a partículas metálicas de diâmetro
igual a seis mm e peso de 0,86 gramas com velocidade de 190m/s.
A lente deve receber graduação A, isto é, resiste ao teste
previstos na Norma EN 166 e EN 14458 . Na lente deverá ser
gravada e forma indelével "conforme Norma EN 166". A espessura
da lente deverá ser entre 2,0 e 2,5 mm. Essa lente é testada contra
raios UV, conforme a Norma EN 170 e EN 14458 (proteção contra
raios ultravioleta). Quando essa lente não estiver em uso, deve
permitir ser recolhida para o interior do casco movimentando-se a
alavanca externa de ajuste. Ela deve ficar no mesmo alojamento
que a lente externa. Também deverá ter uma segunda lente de
proteção externa, toda fabricada com polisulfona, tratada com fina
camada de ouro a fim de refletir os raios infravermelhos. A lente
deverá atender a Norma EN 171 e EN 14458 (proteção contra
raios infravermelhos), sendo classificada como lente capaz de
refletir até 90% dos raios infravermelhos evitando a queima da
retina do usuário. O peso do capacete deve ser no máximo de
1.850 gramas.
Deverão ser apresentados juntamente com a proposta, os
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de testes que os capacetes foram submetidos avaliados e
atenderão as Normas EN 443:2008 / EN 14458 / E N 170 / E N
171 / E N 166 e E2 ( O casco deverá possuir tratamento superficial
que atenda a proteção elétrica )
Deverá possuir CA - Certificado de Aprovação do Ministério do
Trabalho.
Os Capacetes deverão ser entregues na cor AMARELO
CERTIFICADO A SEREM APRESENTADOS JUNTAMENTE COM
A PROPOSTA:
?ertificados de laboratórios credenciados provando que os
capacetes foram submetidos aos testes segundo as normas: E N

19 LANTERNA PARA CAPACETE COMBATE INCÊNDIO,Lanterna
UN
para capacete: Adaptável em capacetes MSA Gallet F1SF, F2
X-TREM e capacetes padrão americano. Lanterna LED resistente
ao impacto e choque. Alimentado por 4 pilhas "AA" alcalinas . 7
LEDS ultrabrilhante100.000 horas de vida . 67 lumens com 7 LEDs
brancos . Tempo de uso de 155 horas. Tamanho 16,51 cm. Peso
179 g.
28 PROTETOR DE AIRBAG MOTORISTA, PROTETOR DE AIRBAG UN
MOTORISTA: Utilizado para neutralizar a expansão do balão do
airbag durante um procedimento de resgate caso o mesmo
dispositivo seja acionado acidentalmente, deve ser de simples
instalação, deve ser compatível com todos os modelos de veículos
comerciais ou de passageiros, deve incluir caixa sintética para
condicionamento ter peso máximo de 0,850KG, e o material deve
ser confeccionado de aramida, para-aramida ou outro material de
alta resistência igual ou superior aos citados.
A resistência do material será avaliada na apresentação da
amostra, sendo recusado materiais de qualidades inferiores ao
solicitado. Conforme estabelecido no edital.
34 SACO DE ARREMESSO, SALVAMENTO AQUATICO, SACO DE UN
ARREMESSO E RESGATE: Saco de resgate deve ser flutuante,
possuir botão de segurança, ser fabricado em cordura, possuir no
mínimo 21 metros de corda, possuir cinto e alça de transporte com
engate rápido. Materia deve ser refletivo para utilização noturna.

Fornecedor: 6661 - RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Item

Especificação

25 MOTOSSERRA,Motosserra com desenho projetado para maior

desempenho e conforto. O motor deve aliar economia de
combustível a pouca emissão degases. Deve possuir tensionador
de corrente e sabre que dispensa o uso de ferramentas. Vira
brequim Produzido em três peças forjadas. Tampa com Presilhas
Tampa com presilhas de abertura rápida para poupar tempo na
limpeza ou na troca das velas. Sistema de limpeza Sistema
centrífugo de limpeza de ar que reduz desgastes e aumenta os
intervalos entre as manutenções do filtro de ar. Afogador e Botão de
Parada Combinados Afogador e botão de parada combinados para
permitirem partida mais fácil e reduzir o risco de o motor afogar.
Motor com Tecnologia Proporciona menor consumo de combustível
e redução nos níveis de emissões de poluentes, de acordo com as
mais exigentes regulamentações mundiais. Marca para Derrubada
A marcação diferenciada auxilia a derrubada com melhor precisão.
Acesso Rápido ao Filtro de Ar Facilita e agiliza a limpeza e a troca
do filtro de ar. Tecnologia de amortecedores Sistema de
amortecedores que diminui a vibração transmitida ao
usuário,aliviando a pressão nos braços e mãos. Freio de Corrente
por Inércia Deve possuir eficaz freio de corrente com acionamento
por inércia. Bomba de Combustível Deve ser desenvolvida para
proporcionar arranques mais fáceis. Fácil de Liga rBotão
liga/desliga, tecnologia Smart Start e bomba de combustível
combinados conferem maior facilidade no arranque da máquina.
Nível de Combustível Visível Nível de combustível transparente
facilita a visualização e o controle do consumo de combustível.
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UN

Marca

20,000

452,0000

9.040,00

2,000

2.650,0000

5.300,00

2,000

420,0000

840,00

Quantidade

1,000

Preço Unitário
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Fornecedor: 6662 - COMERCIAL DIFERMAQ LTDA

Item
Especificação
Unid
29 PROTETOR DE AIRBAG PASSAGEIRO, PROTETOR AIRBAG DO UN

Marca

Quantidade Preço Unitário
2,000
3.360,0000

Preço Total
6.720,00

Marca

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

Marca

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

PASSAGEIRO: O sistema de acionamento deve possuir no mínimo
seis correias de segurança com argolas metálicas fixas, três correia
de segurança independentes com presilhas de travamento e
costuras devidamente testadas que contém a energia do airbag e o
desvia lateralmente. Todos os equipamentos devem ter uma bolsa
prática, impermeável e resistente para melhor manuseio. A
Qualidade deve ser testada em laboratório, RT.4267/19,
CTP-015.100.18, RE. MEC/L-250.121/2/A/14. Pesa de tamanho
único para carros, vans e caminhões. Diâmetro de 50x90cm –
127” - 228.6” , Embalagem contendo: Protetor de airbag do
passageiro para carros, vans e caminhões. Instruções de operação.
Dimensões da embalagem 65x20cm, Peso total, 2.130kg.
Fabricado no Brasil.

Fornecedor: 6663 - DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA
Item

Especificação

18 JARDINEIRA ESTILO PANTANEIRA,DESCRIÇÃO: Macacão de

Segurança impermeável, confeccionado em tecido revestido de
PVC ambos os lados, ajuste sem tiras sintéticas com encaixes para
fixação sobre os ombros. Com botas de borracha soldadas
eletronicamente na barra da calça. O ajuste na cintura deve ser
feito por cordão de nylon,com saídas, na parte frontal por ilhoses
metálicos e cromados, número zero. Todas as emendas e pontos
vulneráveis deverão ser soldadas eletronicamente e reforçadas. A
bota de PVC. Proteção até o Peito, em trabalhos de saneamento,
em locais alagados. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA) TECIDO:
Espessura do Material: 0,80mm, Gramatura (MM) : 34,7 G/M2,
Resistência à rasgamento : > Longitudinal de 200,6 e Transversal
de 219,4.

Unid

UN

Fornecedor: 6664 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI
Item

Especificação

Unid

5,000

222,4000

1.112,00

12 CONSOLE DUPLO MANOMETRO DE

UN

15

UN

2,000

230,0000

460,00

UN

2,000

233,0000

466,00

UN
UN

2,000
2,000

250,0000
1.300,0000

500,00
2.600,00

23

26
31

PROFUNDIDADE,Manômetro 350 BAR. Caixa em latão cromado.
Profundímetro70 metros. Caixa de bronze niquelado. Face
fosforecente. Compacto.
FACA DE MERGULHO, Lamina em aço inoxidável 4mm. Material
da lâmina: 420 S.S. Comprimento da lâmina: mínimo de 11,70cm.
Empunhadura de borracha. Ponta aguda ou chata. Coldrede
plástico com rápida liberação da faca. Borda serrilhada e cortador
de linha.
MASCARA SNORKEL CONJUNTO MASCARA SNORKEL: O
conjunto com 1 máscara scura e 1 snorkel, para utilizar em
mergulhos, sendo a máscara de corpo preto totalmente em selicone
ultra macio e resistente. Deve possuir ajustes rápidos de tiras com
2 vidros temperados. devera ter baixo volume interno e excelente
campos de visão. O snorkel utilizado para respirar sob a água deve
ser de baixo volume, sem válvula e possuir bocal anatômico.
NADADEIRA MÁXIMA
REGULADOR 1º ESTAGIO,Latão cromado -Pistão balanceado.
Fluxo de ar 3000 PSI = 135 SCFM. Pressão intermediária 130 -160
PSI. 2 saídas de alta pressão. 5 saídas de baixa pressão. ISO
9001/2000.
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Fornecedor: 6665 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI

Item
Especificação
4 BOMBA MOCHILA COSTAL, INCENDIO FLORESTAL,Mochila

14

21
22

35

costal flexível para transporte de água e combate a incêndios
florestais,confeccionada em manta de PVC ou Vinil de textura
grossa, com emendas vulcanizadas ou soldada eletronicamente.
Tanque ergonômico, com capacidade útil de 19L, com formato tipo
envelope projetado para facilitar o abastecimento,permitindo o
posicionamento do bocal na horizontal. Bocal de enchimento com
mínimo de 101 mm de diâmetro e tampa plástica rígida, de rosca,
com válvula e cordel de segurança. Possuir tirantes internos com
função de quebra ondas que permitem melhor fixação da mochila
nas costas do operador. Apresentar engate metálico, rosqueável; e
espirais metálicos de proteção nas extremidades da mangueira.
Mangueira de PVC com trama de poliéster. Bomba de pistão
metálica com manopla em plástico e grampo de fixação da bomba.
Bico regulável de latão para curto e longo alcance, com jato pleno e
jato pulverizado. Correias de sustentação com ombreiras
almofadadas e fivelas metálicas auto reguláveis ou fivelas de outros
materiais desde que comprovadamente possuam alta resistência,
igual ou superior as metálicas. A resistência do material será
avaliada na apresentação da amostra, sendo recusado materiais de
qualidades inferiores ao solicitado. Conforme estabelecido no edital.
Possui mosquetão na correia para a fixação da bomba permitindo o
transporte da mochila e da bomba com as mãos livres. Peso
máximo de 2,7 Kg.
DESCENSOR AUTOBLOCANTE SALVAMENTO EM ALTURA,
Descensor
Descrição: descensor e aparelho de segurança com travamento
automático. Se largar o punho (alavanca) o aparelho bloqueia a
descida. Montado errado na corda o aparelho bloqueia a descida.
Deverá possuir a função anti-pânico, que também bloqueia a
descida.
O corpo do aparelho deve ser fabricado em alumínio anodizado e
aço inoxidável e, a alavanca em poliamida reforçada com fibra de
vidro.
Para cordas de 11,5mm à 13 mm.
Deve conter algum destes certificados: NFPA-G, CE ou EN.
Modelo/ marca de referência: ID D20L / Petzl.
LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA -LEG 3% E 6% GALÃO 20 L
LUVA DE RESGATE VEICULAR,Luva de alta performance. Palma
confeccionada em kevlar rugoso e almofadas de EVA espumado,
com extrema resistência a cortes. Reforços nas regiões de maior
desgaste (palma, ponta dos dedos e lateral do polegar/indicador)
para permitir manuseio de objetos impregnados em óleo ou
molhados. Almofadas termoplásticas no dorso. Faixa refletiva no
punho para maior segurança em trabalhos noturnos e ambientes
com baixa luminosidade.
SUPRESSANTE A CHAMAS COMBATE INCÊNDIO
FLORESTAL,Supressante de chamas liquido para incêndio florestal
-balde 19 l. Formulação liquida concentrada através de uma
combinação de surfactantes agindo como um supressante de f ogo,
especialmente formulado para gerar espuma em soluções liquidas,
para o combate a incêndios de classe A. Facilmente dissolvido em
água. A espuma concentrada deve se dissolver com facilidade em
qualquer tipo de água, seja ela fria, salgada, dura ou pesada, ou
seja, água com sedimentos e partículas em suspensão, mantendo
a alta qualidade da espuma. Os princípios ativos utilizados na
formulação devem ser atóxicos ao homem ou ao meio ambiente e
facilmente biodegradáveis. Embalagem: Baldes plásticos de 19
litros ou 20 litros.

Fornecedor: 6666 - A. L. FORCE COMERCIAL LTDA
Item

Especificação

2 ASCENSOR DIREITO,Ascensor de punho direito:Blocante para
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Unid
UN

Quantidade Preço Unitário
3,000
1.050,0000

Preço Total
3.150,00

UN

1,000

1.990,0000

1.990,00

GL
UN

5,000
10,000

665,0000
275,0000

3.325,00
2.750,00

UN

2,000

2.230,0000

4.460,00

Unid

UN

progressão em corda de diâmetro entre 8mm à 13mm,
confeccionado em chapa de alumínio, dotado de sistema de engate
rápido e empunhadura ergonômica, possui espaço para fixação de
mosquetão para fixação do estribo, sistema de bloqueio
anti-derrapante. Deverá possuir certificação: CE ou UIAA.
3 ASCENSOR ESQUERDO,Blocante para progressão em corda de UN
diâmetro entre 8mm à 13mm, confeccionado em chapa de
alumínio, dotado de sistema de engate rápido e empunhadura
ergonômica, possui espaço para fixação de mosquetão para fixação
do estribo, sistema de bloqueio anti-derrapante. Deverá possuir
certificação: CE ou UIAA.
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Marca

Quantidade

2,000

2,000

Preço Unitário

429,0000

429,0000

Preço Total

858,00

858,00
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Item
Especificação
Unid
5 BOTA COMBATE INCENDIO 10, A palmilha deve ser anti perfuro, UN
possuir auxilio de calce em alças externas, sistema de bolso e
refletivos 3D na lateral, acolchoamento na área de articulação
dianteira e traseira, Cabedal: deve ser de couro integral com
tratamento hidrofugado resistente a penetração de água. Deve
possuir Tecnologia de resistência anti-chamas e sistema para
redução do calor. Forração Interna: deve ser composta com
poliamida com Dry System 100% impermeável e respirável, a
estrutura devera possuir no mínimo 3 camadas para isolamento
térmico e com costuras termoseladas, Solado: Deve ser em
borracha de alta resistência a altas temperaturas, sistema de
absorção de impacto e sistema para alta performance, contando
também com travas multidirecionais, Linhas: Linhas de Kevlar
anti-chamas, Palmilha de Conforto: Palmilha de conforto moldada
em etileno-acetato de vinil (EVA), revestida com tecido de poliéster,
com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores,
Cano: Medida interna média padrão de 220 mm a partir da palmilha
de montagem.(N° 40), o peso não devera ser superior a 1.300 com
tolerância de + ou – 50 gramas. Deve possuir certificados mínimo
CA: 37069. Marca/Modelo referência Bota Guartela Fire 10
Combate a incêndio.
16 FITA DE APROXIMAÇÃO Fita de aproximação: deve ser
UN
confeccionada em poliéster de alta tenacidade, com olhais
intermediários para regulagem de posicionamento de trabalho;
• Todas as costuras deverão são feitas com linha de poliéster de
alta tenacidade em cores contrastantes às da fita. Material: deve
ser de Poliéster de alta tenacidade; possuir no mínimo 13 olhais,
Carga de ruptura mínima de 22 kN, Comprimento mínimo de 120
cm, Peso,135g.
17 Freio 8 com orelha em aço –40 Kn:Deverá ser confeccionado em
UN
aço carbono de alta resistência e com orelhas laterais para evitar
travamentos acidentais. Deverá ser capaz de trabalhar em cabos de
até16 mm .Ter uma carga ruptura igual ou superior a 40KN. Deverá
possuir certificação: UIAA ou CE.
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Marca

Quantidade Preço Unitário
8,000
830,0000

Preço Total
6.640,00

2,000

149,3300

298,66

8,000

150,0000

1.200,00

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 §5° do art. 65 da Lei
nº 8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por
meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de
fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena
de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para
levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior,
devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar 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.
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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.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE
PREÇOS
3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as
eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e
respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, 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".
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CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação,
denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado
do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará
os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem
fornecidos.
5.1.3.. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município,
observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para
atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente
justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros
meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas
estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive
encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
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.
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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 será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias úteis da data de
recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações
deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUMREBOM DE CAMPOS NOVOS

Página 246

Página: 11/13

Processo Nº.: 2/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2/2021

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.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata,
garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de
empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo
fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2
(dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas
nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei
nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a
administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa,
não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão
temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada
a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos
causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da
notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA
12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Campos Novos para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
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E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo
assinadas.

Campos Novos,28 de Junho de 2021.

______________________________________________

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO
PREFEITO MUNICIPAL

Empresas Participantes:
A. L. FORCE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 20.596.450/0001-04 ________________________________________

COMERCIAL DIFERMAQ LTDA

CNPJ: 13.745.092/0001-80 ________________________________________

DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA

CNPJ: 03.997.373/0001-77 ________________________________________

FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI

CNPJ: 26.729.755/0001-15 ________________________________________

HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 24.586.113/0001-89 ________________________________________

IDEAL SEG COM DE EQUIP E SERV DE SEG LTDA ME

CNPJ: 10.416.895/0001-01 ________________________________________

RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 33.627.497/0001-21 ________________________________________
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SAMAE - Campos Novos
EXT CT292021

Publicação Nº 3124071

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS – SANTA CATARINA
CONTRATO CNO 29/2021
TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO CNO Nº 10/2021
DATA DE ASSINATURA: 29 de Junho de 2021.
OBJETO: Aditivo ao Contrato original CNO nº 10/2021 para inclusão do Veículo Sprinter Van – Ano/Modelo: 2021/2022 – Chassi: 8AC907843NE199774 no sistema de rastreamento e comodato de equipamento.
CONTRATADA: Infinity System Assistencia Veicular LTDA - EPP (CNPJ 21.110.777/0001-89)
VALOR: R$ 39,90 (Trinta e nove reais e noventa centavos) mensal.
PRAZO: 01/07/2021 à 15/03/2022
ALEXANDRE KUNEN
DIRETOR DO SAMAE

PORTARIA 100/2021

Publicação Nº 3124774

PORTARIA SAMAE CNO 100/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
O Diretor do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos – SC, no uso de suas atribuições:
RESOLVE
CONCEDER gratificação por integrar a comissão de Licitação ao servidor CLEITON ONEDA, Assistente Administrativo, Padrão 6.1.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2021.
PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE
Alexandre Kunen
Diretor do SAMAE

PORTARIA 99/2021

Publicação Nº 3124772

PORTARIA SAMAE CNO 99/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
O Diretor do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos – SC, no uso de suas atribuições,
RESOLVE
Conceder LICENÇA PRÊMIO, com base no Artigo 99, Seção X, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, pelo período de 30 (trinta) dias
ao servidor RAFAEL RODRIGO BORELLA, Operador de E.T.A./E.T.E., Padrão 7.1.H, referente período aquisitivo de 01/01/2011 à 01/01/2016.
O período da licença é de 09/06/2021 a 08/07/2021.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de junho de 2021.
PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE
Alexandre Kunen
Diretor do SAMAE
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Canoinhas
Prefeitura
PUBLICAÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO PREGÃO Nº FMS 39/2020 (ELETRÔNICO

Publicação Nº 3123692

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREGÃO N. º FMS 39/2020 (ELETRÔNICO)
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO ITEM 03 DO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR,
DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, POLICLÍNICA MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ESTRATÉGIA DE SAÚDE
DA FAMÍLIA, CLÍNICA DA MULHER E DA CRIANÇA, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE EPIDEMIOLOGIA, CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE BUCAL, SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E LABORATÓRIO MUNICIPAL
DE ANALISES CLÍNICAS, PARA AQUISIÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
O Município de Canoinhas/SC, através do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº. 11.206.680/0001-10, com sede a Rua Felipe Schmidt, 10,
Centro, torna público o realinhamento do valor do Item: 39) Preservativo masculino lubrificado, que passa de R$ 0,24 a unidade para o
valor de R$ 0,30 a unidade (fornecedor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI). O realinhamento
foi solicitado pelo fornecedor. A documentação para a concessão do reequilíbrio econômico financeiro encontra-se apenso ao Processo,
disponível aos interessados.
Gilberto dos Passos
Prefeito

Instituto Canoinhense de Previdência
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 02/2021/ICPREV - 1ª ALTERAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
02/2021/ICPREV
Publicação Nº 3124483

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 616AFAA96D5C68FA6CD656E38CF5CA970368750F

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA – ICPREV
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 02/2021/ICPREV
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021/ICPREV
ALTERAÇÃO DE EDITAL E DATA DE ABERTURA
O Instituto Canoinhense de Previdência – ICPREV, CNPJ nº. 24.767.074/0001-16, situado à Rua Getúlio Vargas, 94, Centro, Canoinhas-SC,
torna público que, alterou o edital descrito acima. Diante disto, a data de abertura dos envelopes contendo a documentação e propostas, foi
transferida para o dia 12/07/2021, ficando estipulado os seguintes horários: 08h45min (entrega) e 09h00min (abertura). Informações (47)
3623-4011. Cópia do edital no site www.icprev.sc.gov.br. Morgana Dirschnabel Lessak – Diretora Executiva.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 251

Capinzal
Prefeitura
DECRETO Nº 057/2021

Publicação Nº 3124312

DECRETO No 057, DE 21 DE JUNHO DE 2021.
Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais).
PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, SC, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município e pelo art. 14 da Lei Municipal no 3.388, de 3 de dezembro de 2020,
DECRETA:
Art. 1o Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Capinzal, um crédito adicional suplementar, no valor de R$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais), para reforço da dotação orçamentária vinculada ao orçamento da Prefeitura Municipal de Capinzal, na forma
do quadro a seguir:
0601.15.452.0130.2081 MANUT AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ILUM. PÚBLI
33930000-198
Aplicações Diretas Decorrentes de Operações Entre Órg
Total

FTE
1017
1017

DR
00
00

R$
R$
R$

0,00
237.000,00
237.000,00

Art. 2o Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo 1o deste Decreto 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 17 de março de 1964, a anulação parcial do saldo da dotação orçamentária vinculada ao
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Capinzal, no valor de R$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais), na forma do quadro
a seguir:
0601.15.452.0130.2081 MANUT AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ILUM. PÚBLI
33900000-197
Aplicações Diretas Decorrentes de Operações Entre Órg
Total

FTE
1017
1017

DR
00
00

R$
R$
R$

0,00
237.000,00
237.000,00

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Capinzal, SC, 21 de junho de 2021.
NILVO DORINI
Prefeita Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.
IVAIR LOPES RODRIGUES
Secretário da Administração e Finanças

DECRETO Nº 058/2021

Publicação Nº 3124321

DECRETO No 058, DE 23 DE JUNHO DE 2021.
Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, SC, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município e pelo art. 14 da Lei Municipal no 3.388, de 3 de dezembro de 2020,
DECRETA:
Art. 1o Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Capinzal, um crédito adicional suplementar, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta
e cinco mil reais), para reforço da dotação orçamentária vinculada ao orçamento da Prefeitura Municipal de Capinzal, na forma do quadro
a seguir:
0601.15.452.0130.2078 MANUT SIRV COLETA DESTINO FINAL DO LIXO
31900000-191
Aplicações Diretas
Total

FTE
1000
1000

DR
00
00

R$
R$
R$

0,00
45.000,00
45.000,00

Art. 2o Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo 1o deste Decreto 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 17 de março de 1964, a anulação parcial do saldo da dotação orçamentária vinculada ao
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Capinzal, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), na forma do quadro a seguir:
0601.15.452.0130.2078 MANUT SERV COLETA DESTINO FINAL DO LIXO
33900000-192
Aplicações Diretas
Total

FTE
1000
1000

DR
00
00

R$
R$
R$

0,00
45.000,00
45.000,00

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Capinzal, SC, 23 de junho de 2021.
NILVO DORINI
Prefeita Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.
IVAIR LOPES RODRIGUES
Secretário da Administração e Finanças

DISPENSA DE LICITAÇÃO 0021/2021

Publicação Nº 3124516

EDITAL
Processo Licitatório Nº 0086/2021
Dispensa de Licitação Nº 0021/2021
O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 82.939.406/0001-07, com sede administrativa situada na Rua Carmello Zócolli, n°. 155, centro, neste Município de Capinzal/SC, representado neste ato pelo (a) Secretário de
Infraestrutura, Sr. PAULO RODRIGO RIBEIRO, torna público o Processo Licitatório n. 0086/2021, conforme segue:
1. DO OBJETO
O objeto da presente Dispensa de Licitação consiste na contratação de forma emergencial, de empresa especializada para execução dos
serviços de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública no perímetro Urbano e de Comunidades Rurais do Município de Capinzal/SC. Com
Recursos Próprios.
2. DA JUSTIFICATIVA
A Secretaria de Infraestrutura justifica o pedido de forma EMERGENCIAL, de Empresa Especializada na prestação de serviços de Engenharia
Sanitária de Limpeza Pública na área Urbana e Interior do Município de Capinzal, pelo fato de o objeto tratar da prestação de serviços de
natureza contínua e essencial e indispensável, pois, é fundamental que o Município esteja em dia com a limpeza, coleta, tratamento e disposição de resíduos, pois a saúde é primordial, para não haver prejuízos econômicos ao município e a saúde dos munícipes.
Julgamos importante salientar que na data de 24 de junho de 2021 teve a abertura do Processo Licitatório Nº 0078/2021 Pregão Presencial
Nº 0047/2021, mas que o mesmo se encontra em fase de recurso.
Considerando desta forma que é indispensável ao Município a devida prestação de Serviços e por não haver condições e tempo hábil de fazer
nova licitação no momento, Sendo assim, propõe-se a Contratação de forma Emergencial por mais 3 meses, condicionado a homologação
e contratação da outra empresa, ou seja, após a homologação e contratação o contrato emergencial devera ser imediatamente suspenso.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
A presente contratação encontra respaldo no inciso IV, do art. 24, da Lei n. 8.666/93, e alterações posteriores, que dispõe o seguinte:
Art. 24. É dispensável a licitação:
[...]
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada
a prorrogação dos respectivos contratos;
4. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR
A empresa PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 07.424.570/0001-58, com endereço na Rua Venâncio Aires,
n. 785 – Sala 306, Centro, no Município de Carazinho, Rio Grande do Sul, foi selecionada para execução do objeto, uma vez que esta já vem
prestando este serviço emergencial e continuará o fazendo pelo mesmo valor anteriormente contratado.
5. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO
A empresa acima mencionada irá continuar prestando o serviço que já estava sendo executado, pelo mesmo valor, com preço compatível
com o de mercado, conforme tabela abaixo:
Item
1
2
TOTAL

Qtdade
3,00
3,00

Unid.
Mês
Mês

Especificação
Preço Unit.
Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais. Estimativa de 350 toneladas/mês. 83.900,00
Operação, manutenção e monitoramento de aterro sanitário. Estimativa de 350 toneladas/mês.
51.000,00

Preço Total
251.700,00
153.000,00
404.700,00

6. DO CRÉDITO PELO QUAL OCORRERÁ A DESPESA
As despesas decorrentes da presente dispensa de licitação, correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
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RUBRICA ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Infraestrutura
REDUZIDO: 181
REDUZIDO: 182
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.00.00.00.00.00 – Outros Serviços Terceiros
PROJETO ATIVIDADE: 2.075 Manutenção dos serviços urbanos
REDUZIDO: 191
ELEMENTO DESPESA: 3.1.90 – Aplicações Diretas - Outros Serviços Terceiros
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 – Manut. dos Serviços de Coleta e Destino Final do lixo
REDUZIDO: 192
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90 – Aplicações Diretas - Outros Serviços Terceiros
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 – Manut. dos Serviços de Coleta e Destino Final do lixo
7. DA VIGÊNCIA
O contrato decorrente desta licitação terá prazo de vigência a contar de 01/07/2021, por 90 (noventa) dias, condicionado à homologação
do Pregão Presencial 0047/2021, podendo ser prorrogado, por igual período, se houver interesse por parte da Administração Pública.
Publique-se e Registre-se na forma da Lei.
Capinzal-SC, 28 de junho de 2021.
PAULO RODRIGO RIBEIRO
Secretário de Infraestrutura
Município de Capinzal

PMC CONTRATO 0131/2021 - DEDETIZADORA SÃO JOÃO EIRELI

Publicação Nº 3123842

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 0131/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Contratada...: DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI
Valor ............ : 155.250,00 (cento e cinq-enta e cinco mil duzentos e cinq-enta reais)
Vigência ....... : Início: 28/06/2021 Término: 28/06/2022
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 42/2021
Processo_Licitatório....: 00069 / 2021
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Roçada Mecanizada (com Roçadeiras
Mecanizadas) em estradas do interior do Município de Capinzal e para prestação de serviços gerais de Limpeza e Roçadas Manual e/ou Mecanizada em
Lotes do Perímetro Urbano de Capinzal, de acordo com a Lei Municipal n° 2.974, de 14 de julho de 2011 e Decreto Municipal n° 016, de 16 de fevereiro
de 2015. Com Recursos Próprios
Capinzal, 28 de Junho de 2021

PORTARIA 0742/2021

Publicação Nº 3123124

PORTARIA Nº 0742, DE 01 DE ABRIL DE 2021
Concede Progressão a servidor
Prefeito Municipal de Capinzal, no uso das atribuições legais e conforme o disposto nos artigos 34 e 35 da Lei Complementar nº 146 de 04
de abril de 2012 e conforme requerimento protocolado sob o nº 3444/2021, resolve:
Art. 1º Conceder progressão por cursos de capacitação à servidora Gabriela Beloto Moreira Bellotto, matrícula nº 410273/01.
Art. 2º A servidora é ocupante do cargo de provimento efetivo de Escriturário, nível 153, referência A, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, e passa a ocupar o nível 153, referência B do mesmo anexo.
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Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 01 de abril de 2021, com efeitos retroativos a janeiro/2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
THIAGO CASARA
Secretário da Assistência Social

PORTARIA 0743/2021

Publicação Nº 3123121

PORTARIA Nº 0743, DE 01 DE ABRIL DE 2021
Concede Progressão a servidor
Prefeito Municipal de Capinzal, no uso das atribuições legais e conforme o disposto nos artigos 34 e 35 da Lei Complementar nº 146 de 04
de abril de 2012 e conforme requerimento protocolado sob o nº 3446/2021, resolve:
Art. 1º Conceder progressão por cursos de capacitação à servidora Diana Clara Klemann, matrícula nº 327743/01.
Art. 2º A servidora é ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Gerais, nível 35, referência G, conforme o anexo I da
Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, e passa a ocupar o nível 35, referência H do mesmo anexo.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 01 de abril de 2021, com efeitos retroativos a maio/2020.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
THIAGO CASARA
Secretário da Assistência Social

PORTARIA 0748/2021

Publicação Nº 3123127

PORTARIA Nº 0748, DE 01 DE ABRIL DE 2021
Concede Progressão a servidor
Prefeito Municipal de Capinzal, no uso das atribuições legais e conforme o disposto nos artigos 34 e 35 da Lei Complementar nº 146 de 04
de abril de 2012 e conforme requerimento protocolado sob o nº 3466/2021, resolve:
Art. 1º Conceder progressão por cursos de capacitação à servidora Luana Cristina Baldo, matrícula nº 188468/01.
Art. 2º A servidora é ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, nível 56, referência F, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, e passa a ocupar o nível 56, referência G do mesmo anexo.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 01 de abril de 2021, com efeitos retroativos a maio/2020.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
THIAGO CASARA
Secretário da Assistência Social

PORTARIA 0750/2021

Publicação Nº 3123128

PORTARIA Nº 0750, DE 01 DE ABRIL DE 2021
Concede Progressão a servidor
Prefeito Municipal de Capinzal, no uso das atribuições legais e conforme o disposto nos artigos 34 e 35 da Lei Complementar nº 146 de 04
de abril de 2012 e conforme requerimento protocolado sob o nº 3479/2021, resolve:
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Art. 1º Conceder progressão por cursos de capacitação à servidora Josimari Dondoni do Amaral, matrícula nº 330086/01.
Art. 2º A servidora é ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, nível 56, referência G, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, e passa a ocupar o nível 56, referência H do mesmo anexo.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 01 de abril de 2021, com efeitos retroativos a maio/2020.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
THIAGO CASARA
Secretário da Assistência Social

PORTARIA 0761/2021

Publicação Nº 3123130

PORTARIA Nº 0761, DE 01 DE ABRIL DE 2021
Concede Progressão Funcional a servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 29 a 33 da Lei Complementar nº 146 de 04 de
abril de 2012 e conforme requerimento protocolado sob o nº 3445/2021, resolve:
Art. 1º Conceder progressão por curso de formação educacional à servidora Gabriela Beloto Moreira Belotto, matrícula nº 410273/01.
Art. 2º A servidora é ocupante do cargo de provimento efetivo de Escriturário, nível 153, referência B, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, e passa a ocupar o nível 153, referência D.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 01 de abril de 2021, com efeitos retroativos a janeiro/2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
THIAGO CASARA
Secretário da Assistência Social

PORTARIA 0762/2021

Publicação Nº 3123131

PORTARIA Nº 0762, DE 01 DE ABRIL DE 2021
Concede Progressão Funcional a servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 29 a 33 da Lei Complementar nº 146 de 04 de
abril de 2012 e conforme requerimento protocolado sob o nº 3440/2021, resolve:
Art. 1º Conceder progressão por curso de formação educacional à servidora Priscila Previde da Rosa, matrícula nº 332674/01.
Art. 2º A servidora é ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, nível 56, referência H, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, e passa a ocupar o nível 56, referência J.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 01 de abril de 2021, com efeitos retroativos a janeiro/2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
THIAGO CASARA
Secretário da Assistência Social
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Publicação Nº 3123134

PORTARIA Nº 0780, DE 13 DE ABRIL DE 2021
Prorroga Licença Maternidade Especial
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e conforme o art. 1º § 1º da Lei Complementar nº 136, de 28 de julho de 2010 e a legislação em vigor, resolve:
Art. 1º Prorrogar Licença Maternidade Especial, pelo período de 13 de abril a 11 de junho de 2021, conforme requerimento protocolado sob
o nº 3412/2021, da servidora Viviane Carminatti, matrículas nº 407447/07, ocupante do cargo de Professor Nível 1, classe 4, referência A,
conforme o Anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 13 de abril de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0782/2021

Publicação Nº 3123137

PORTARIA Nº 0782, DE 13 DE ABRIL DE 2021
Enquadra servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições legais que lhe conferem o disposto na Lei Complementar nº 194, de 08 de
dezembro de 2016, resolve:
Art. 1º Enquadrar a servidora Josimara Poggere, matrícula nº 312509/01, no cargo de provimento efetivo de Professor Nível 1, classe 8,
referência D, conforme anexo IV da Lei Complementar 146/2012, com carga horária de quarenta (40) horas semanais na Escola Municipal
Viver e Conhecer.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 13 de abril de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0783/2021

Publicação Nº 3123138

PORTARIA Nº 0783, DE 13 DE ABRIL DE 2021
Exonera servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor, resolve:
Art. 1º Exonerar, a contar de 09 de abril de 2021, conforme requerimento protocolado sob o nº 3812/2021, Laiza Regina Colombo Baretta,
matrícula nº 410602/01, ocupante do cargo de Professor Nível 1, classe 4, referência A, conforme anexo IV da Lei Complementar nº 146
de 04 de abril de 2012.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 09 de abril de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes
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Publicação Nº 3123139

PORTARIA Nº 0786, DE 13 DE ABRIL DE 2021
Remove servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições legais que lhe conferem o disposto no inciso II do artigo 35 da Lei Complementar nº 006 de 05 de março de 1991, resolve:
Art. 1º Remover, em caráter temporário, a servidora Sirlei Cassuba, matrícula nº 333514/09, ocupante do cargo de Professor Nível 1, classe 4, referência A, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de 20 (vinte) horas
semanais, do Centro Municipal de Educação Infantil Crescendo Juntos para a Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho, pelo período de 12
de abril a 17 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 13 de abril de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0787/2021

Publicação Nº 3123140

PORTARIA Nº 0787, DE 13 DE ABRIL DE 2021
Remove servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições legais que lhe conferem o disposto no inciso II do artigo 35 da Lei Complementar nº 006 de 05 de março de 1991, resolve:
Art. 1º Remover, em caráter temporário, a servidora Maria Alice Bertoldo, matrícula nº 410424/03, ocupante do cargo de Professor Nível
1, classe 4, referência A, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de 20 (vinte)
horas semanais, do Centro Municipal de Educação Infantil Crescendo Juntos para a Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho, pelo período
de 12 de abril a 17 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 13 de abril de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0792/2021

Publicação Nº 3123143

PORTARIA Nº 0792, DE 14 DE ABRIL DE 2021
Remove servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições legais que lhe conferem o disposto no inciso II do artigo 35 da Lei Complementar nº 006 de 05 de março de 1991, resolve:
Art. 1º Remover, em caráter temporário, a servidora Rosenei Hoffmã, matrícula nº 333077/02, ocupante do cargo de Auxiliar de Professor,
nível 272, referência G, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais, da Creche Municipal Primeiros Passos para o Centro Municipal de Educação Infantil Conquistando meu Espaço, pelo período
de 14 de abril a 31 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 14 de abril de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
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Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0793/2021

Publicação Nº 3123145

PORTARIA Nº 0793, DE 14 DE ABRIL DE 2021
Readapta servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no artigo 23 da Lei Complementar nº 006, de 05
de março de 1991, resolve:
Art. 1º Readaptar, conforme laudo médico, pelo período de 14 de abril de 2021 a 13 de abril de 2022, a servidora Leonice Salete Deitos,
matrícula nº 313262/01, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, nível 35, referência F, conforme o anexo I da Lei Complementar
nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de quarenta (40) horas semanais, sem alteração de classe ou referência, na Secretaria da Educação.
Parágrafo único: A servidora deve evitar levantar corpo acima de 2 kg e atividade de repetitividade de membros superiores.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 14 de abril de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0794/2021

Publicação Nº 3123146

PORTARIA Nº 0794, DE 15 DE ABRIL DE 2021
Exonera servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor, resolve:
Art. 1º Exonerar, a contar de 15 de abril de 2021, conforme requerimento protocolado sob o nº 3861/2021, Maria Roseli Rodrigues de
Freitas, matrícula nº 410420/03, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, nível 35, referência A, conforme anexo I da Lei Complementar nº 146 de 04 de abril de 2012.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 15 de abril de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0796/2021

Publicação Nº 3123149

PORTARIA Nº 0796, DE 16 DE ABRIL DE 2021
Remove servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições legais que lhe conferem o disposto no inciso II do artigo 35 da Lei Complementar nº 006 de 05 de março de 1991, resolve:
Art. 1º Remover, em caráter temporário, a servidora Ana Paula Vieira, matrícula nº 410060/06, ocupante do cargo de Agente de Serviços
Gerais, nível 35, referência A, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de 40
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(quarenta) horas semanais, da APAE para a Escola Municipal Viver e Conhecer, pelo período de 16 de abril a 21 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 16 de abril de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0798/2021

Publicação Nº 3123152

PORTARIA Nº 0798, DE 19 DE ABRIL DE 2021
Exonera servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor, resolve:
Art. 1º Exonerar, a contar de 19 de abril de 2021, Juciele Machado Campioni, matrícula nº 330175/06, ocupante do cargo de Professor Nível
1, classe 4, referência A, conforme anexo IV da Lei Complementar nº 146 de 04 de abril de 2012.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 19 de abril de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0799/2021

Publicação Nº 3123153

PORTARIA Nº 0799, DE 19 DE ABRIL DE 2021
Remove servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições legais que lhe conferem o disposto no inciso II do artigo 35 da Lei Complementar nº 006 de 05 de março de 1991, resolve:
Art. 1º Remover, em caráter temporário, a servidora Suzana Aparecida de Oliveira Lagni, matrícula nº 410619/01, ocupante do cargo de
Professor Nível Especial 1, classe 1, referência A, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de
trabalho de 20 (vinte) horas semanais, da Creche Municipal Primeiros Passos para a Escola Municipal Belisário Pena, pelo período de 19 de
abril a 17 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 19 de abril de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0800/2021

Publicação Nº 3123154

PORTARIA Nº 0800, DE 19 DE ABRIL DE 2021
Remove servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições legais que lhe conferem o disposto no inciso II do artigo 35 da Lei Complementar nº 006 de 05 de março de 1991, resolve:
Art. 1º Remover, em caráter temporário, a servidora Kethleem da Silva Motta, matrícula nº 410475/04, ocupante do cargo de Auxiliar de
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Professor, nível 372, referência A, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais, da Creche Municipal Primeiros Passos para a Escola Municipal Dr. Vilson Pedro Kleinubing, pelo período de 19
de abril a 17 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 19 de abril de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0801/2021

Publicação Nº 3123157

PORTARIA Nº 0801, DE 19 DE ABRIL DE 2021
Remove servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições legais que lhe conferem o disposto no inciso II do artigo 35 da Lei Complementar nº 006 de 05 de março de 1991, resolve:
Art. 1º Remover, em caráter temporário, a servidora Kariane Aparecida de Azevedo Petri, matrícula nº 410154/03, ocupante do cargo de
Professor Nivel 1, classe 4, referência A, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho
de 40 (quarenta) horas semanais, da Creche Municipal Primeiros Passos para o Centro Municipal de Educação Infantil Conquistando meu
Espaço, pelo período de 19 de abril a 17 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 19 de abril de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0802/2021

Publicação Nº 3123156

PORTARIA Nº 0802, DE 19 DE ABRIL DE 2021
Remove servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições legais que lhe conferem o disposto no inciso II do artigo 35 da Lei Complementar nº 006 de 05 de março de 1991, resolve:
Art. 1º Remover, em caráter temporário, a servidora Cleusa de Lurdes Bernardi Genaro, matrícula nº 327425/16, ocupante do cargo de
Professor Nível 1, classe 4, referência A, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho
de 40 (quarenta) horas semanais, da Escola Municipal Belisário Pena para a Escola Municipal Ernesto Hachmann, pelo período de 19 de abril
a 22 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 19 de abril de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes
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Publicação Nº 3123160

PORTARIA Nº 0814, DE 27 DE ABRIL DE 2021
Concede licença a servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições legais que lhe conferem o disposto na letra “b”, inciso III do artigo 93 da
Lei Complementar nº 006 de 05 de março de 1991 e com a Certidão de Óbito Matrícula nº 150136 01 55 2021 4 00014 074 0002988 81,
resolve:
Art. 1º Conceder licença por motivo de óbito da mãe, pelo período de 20 a 27 de abril de 2021, à servidora Janaina Rovêa, matrícula nº
410620/01, ocupante do cargo de Professor Nível Especial 1, classe 1, referência A, conforme anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04
de abril de 2012, em regime de trabalho de quarenta (40) horas semanais, no Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 20 de abril de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0816/2021

Publicação Nº 3123476

PORTARIA Nº 0816, DE 03 DE MAIO DE 2021
Concede Licença Prêmio a servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe conferem o disposto na Lei Complementar nº 167, de 21 de março
de 2014, resolve:
Art. 1º Conceder Licença Prêmio, conforme requerimento protocolado sob o nº 3032/2020, à servidora Thiara Jackeline Scheuermann,
matrícula nº 333930/01 ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Professor, nível 375, referência D, conforme o anexo I da
Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, referente ao quinquênio de 09 de janeiro de 2012 a 08 de janeiro de 2017, pelo período
de 02 de maio a 01 de agosto de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 02 de maio de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0818/2021

Publicação Nº 3123477

PORTARIA Nº 0818, DE 03 DE MAIO DE 2021
Concede Licença Prêmio a servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe conferem o disposto na Lei Complementar nº 167, de 21 de março
de 2014, resolve:
Art. 1º Conceder Licença Prêmio, conforme requerimento protocolado sob o nº 3804/2020, à servidora Adriana Antunes da Costa Perin,
matrícula nº 304891/01 ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Nível 1, classe 9, referência B, conforme o anexo IV da Lei
Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, referente ao quinquênio de 26 de fevereiro de 2011 a 25 de fevereiro de 2016, pelo período
de 02 de maio a 01 de agosto de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 02 de maio de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
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Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0819/2021

Publicação Nº 3123480

PORTARIA Nº 0819, DE 03 DE MAIO DE 2021
Exonera servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor e requerimento protocolado sob o
nº 3998/2021, resolve:
Art. 1º Exonerar, a contar de 03 de maio de 2021, Luciana Jarominek, matrícula nº 410306/03, ocupante do cargo de Professor Nível 1,
classe 4, referência A, conforme anexo IV da Lei Complementar nº 146 de 04 de abril de 2012.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 03 de maio de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0820/2021

Publicação Nº 3123478

PORTARIA Nº 0820, DE 03 DE MAIO DE 2021
Exonera servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor e requerimento protocolado sob o
nº 4002/2021, resolve:
Art. 1º Exonerar, a contar de 01 de maio de 2021, Janaina Krul, matrícula nº 410609/01, ocupante do cargo de Professor Nível 1, classe 4,
referência A, conforme anexo IV da Lei Complementar nº 146 de 04 de abril de 2012.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 01 de maio de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0822/2021

Publicação Nº 3123479

PORTARIA Nº 0822, DE 03 DE MAIO DE 2021
Exonera servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor e requerimento protocolado sob o
nº 4028/2021, resolve:
Art. 1º Exonerar, a contar de 01 de maio de 2021, Marisol Beatriz Alves, matrícula nº 230715/07, ocupante do cargo de Professor Nível 1,
classe 4, referência A, conforme anexo IV da Lei Complementar nº 146 de 04 de abril de 2012.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 01 de maio de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
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VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0823/2021

Publicação Nº 3123500

PORTARIA Nº 0823, DE 03 DE MAIO DE 2021
Remove servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições legais que lhe conferem o disposto no inciso II do artigo 35 da Lei Complementar nº 006 de 05 de março de 1991, resolve:
Art. 1º Remover, em caráter temporário, a servidora Andrea Fatima de Campos, matrícula nº 410543/02, ocupante do cargo de Professor
Nível 1, classe 4, referência A, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de 20
(vinte) horas semanais, no Centro Municipal de Educação Fada Madrinha para a Creche Municipal Primeiros Passos, pelo período de 03 de
maio a 17 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 03 de maio de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0824/2021

Publicação Nº 3123498

PORTARIA Nº 0824, DE 03 DE MAIO DE 2021
Remove servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições legais que lhe conferem o disposto no inciso II do artigo 35 da Lei Complementar nº 006 de 05 de março de 1991, resolve:
Art. 1º Remover, em caráter temporário, a servidora Mariza Lucia Sonego matrícula nº 331830/09, ocupante do cargo de Professor Nível 1,
classe 4, referência A, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de dez (10) horas
semanais, do Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente para o Centro Municipal de Educação Infantil Conquistando meu
Espaço, pelo período de 03 de maio a 17 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 03 de maio de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0825/2021

Publicação Nº 3123481

PORTARIA Nº 0825, DE 03 DE MAIO DE 2021
Remove servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições legais que lhe conferem o disposto no inciso II do artigo 35 da Lei Complementar nº 006 de 05 de março de 1991, resolve:
Art. 1º Remover, em caráter temporário, a servidora Idair Francisa Nora, matrícula nº 410603/01, ocupante do cargo de Professor Nível 1,
classe 4, referência A, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de 20 (vinte) horas
semanais, do Centro Municipal de Educação Infantil Conquistando meu Espaço para a Escola Municipal Belisário Pena, pelo período de 03
de maio a 17 de dezembro de 2021.
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Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 03 de maio de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0833/2021

Publicação Nº 3123482

PORTARIA Nº 0833, DE 04 DE MAIO DE 2021
Exonera servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor e requerimento protocolado sob o
nº 4051/2021, resolve:
Art. 1º Exonerar, a contar de 04 de maio de 2021, Lisiane Maria Masson, matrícula nº 330779/08, ocupante do cargo de Professor Nível 1,
classe 4, referência A, conforme anexo IV da Lei Complementar nº 146 de 04 de abril de 2012.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 04 de maio de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0835/2021

Publicação Nº 3123484

PORTARIA Nº 0835, DE 05 DE MAIO DE 2021
Exonera servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor e requerimento protocolado sob o
nº 4061/2021, resolve:
Art. 1º Exonerar, a contar de 05 de maio de 2021, Ivanice Wirth Zastrow, matrícula nº 329479/01, ocupante do cargo de Agente de Serviços
Gerais, nível 35, referência B, conforme anexo IV da Lei Complementar nº 146 de 04 de abril de 2012.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 05 de maio de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0836/2021

Publicação Nº 3123474

PORTARIA Nº 0836, DE 06 DE MAIO DE 2021
Exonera servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor e requerimento protocolado sob o
nº 4063/2021, resolve:
Art. 1º Exonerar, a contar de 06 de maio de 2021, Alex Tomas Bortoli, matrícula nº 410464/03, ocupante do cargo de Motorista, nível 184,
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referência A, conforme anexo I da Lei Complementar nº 146 de 04 de abril de 2012.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 04 de maio de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0840/2021

Publicação Nº 3123497

PORTARIA Nº 0840, DE 07 DE MAIO DE 2021
Remove servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições legais que lhe conferem o disposto no inciso II do artigo 35 da Lei Complementar nº 006 de 05 de março de 1991, resolve:
Art. 1º Remover, em caráter temporário, o servidor Jaisson Fernando Damaceno, matrícula nº 410622/01, ocupante do cargo de Professor
Nível Especial 1, classe 1, referência A, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho
de vinte (20) horas semanais, do Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente para a Escola Municipal Carlos Jaime da Rocha,
pelo período de 18 de março a 17 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 18 de março de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0849/2021

Publicação Nº 3123503

PORTARIA Nº 0849, DE 10 DE MAIO DE 2021
Concede Licença Maternidade
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 79 da Lei Complementar nº 006/1991, resolve:
Art. 1º Conceder Licença Maternidade, pelo período de 10 de maio a 06 de setembro de 2021, conforme atestado médico, à servidora
Daiane Kieling, matrículas nº 327573/01 e 327573/05, ocupante do cargo de Professor Nível 1, classe 7, referência C, conforme o Anexo IV
da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 10 de maio de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes
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Publicação Nº 3123494

PORTARIA Nº 0857, DE 17 DE MAIO DE 2021
Concede Licença Maternidade
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 79 da Lei Complementar nº 006/1991, resolve:
Art. 1º Conceder Licença Maternidade, pelo período de 16 de maio a 12 de setembro de 2021, conforme atestado médico, à servidora Glaucia Maria de Morais, matrícula nº 329045/01, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, nível 35, referência E, conforme o Anexo I
da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 16 de maio de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0858/2021

Publicação Nº 3123495

PORTARIA Nº 0858, DE 17 DE MAIO DE 2021
Remove servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições legais que lhe conferem o disposto no inciso II do artigo 35 da Lei Complementar nº 006 de 05 de março de 1991, resolve:
Art. 1º Remover, em caráter temporário, a servidora Lurdes da Rosa, matrícula nº 410490/03, ocupante do cargo de Auxiliar de Professor,
nível 372, referência A, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de quarenta (40)
horas semanais, do Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente para a Escola Municipal Viver e Conhecer, pelo período de 17
de maio a 17 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 17 de maio de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0864/2021

Publicação Nº 3123492

PORTARIA Nº 0864, DE 20 DE MAIO DE 2021
Prorroga contrato de servidor por tempo determinado
PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe conferem o disposto na Lei nº 2.178/1999
e 3.149/2014, resolve:
Art. 1º Prorrogar o contrato da servidora Fernanda Macedo, matrícula nº 410499/02, de 07 de junho até 17 de dezembro de 2021.
Art. 2º A servidora exerce as funções do cargo de Auxiliar de Professor, nível 372, referência A, conforme o anexo I da Lei Complementar
nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de quarenta (40) horas semanais.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 20 de maio de 2021
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes
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Publicação Nº 3123493

PORTARIA Nº 0867, DE 24 DE MAIO DE 2021
Exonera servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor e requerimento protocolado sob o
nº 4186/2021, resolve:
Art. 1º Exonerar, a contar de 23 de maio de 2021, Roseli Vieira Lopes, matrícula nº 333034/01, ocupante do cargo de Agente de Serviços
Gerais, nível 35, referência G, conforme anexo I da Lei Complementar nº 146 de 04 de abril de 2012.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 23 de maio de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0870/2021

Publicação Nº 3123491

PORTARIA Nº 0870, DE 27 DE MAIO DE 2021
Concede licença a servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições legais que lhe conferem o disposto na letra “b”, inciso III do artigo 93 da
Lei Complementar nº 006 de 05 de março de 1991 e com a Certidão de Óbito Matrícula nº 104935 01 55 2021 4 00012 066 0003873 46,
resolve:
Art. 1º Conceder licença por motivo de óbito do cônjuge, pelo período de 26 de maio a 02 de junho de 2021, à servidora Maria Regina Lopes
de Castro Mileski, matrícula nº 324280/10, ocupante do cargo de Professor Nível 1, classe 7, referência C, conforme anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de vinte (20) horas semanais, na Escola Municipal Dr. Vilson Pedro Kleinubing.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 26 de maio de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0871/2021

Publicação Nº 3123119

PORTARIA Nº 0871, DE 28 DE MAIO DE 2021
Concede Licença Maternidade
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 79 da Lei Complementar nº 006/1991, resolve:
Art. 1º Conceder Licença Maternidade, pelo período de 28 de maio a 24 de setembro de 2021, conforme atestado médico, à servidora
Luana Cristina Baldo, matrícula nº 188468/01, ocupante do cargo de Assistente Social, nível 56, referência G, conforme o Anexo I da Lei
Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 28 de maio de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
THIAGO CASARA
Secretário da Assistência Social
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Publicação Nº 3123490

PORTARIA Nº 0872, DE 31 DE MAIO DE 2021
Exonera servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor e requerimento protocolado sob o
nº 4191/2021, resolve:
Art. 1º Exonerar, a contar de 01 de junho de 2021, Claudia Machado, matrícula nº 327301/01, ocupante do cargo de Agente de Serviços
Gerais, nível 35, referência C, conforme anexo I da Lei Complementar nº 146 de 04 de abril de 2012.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 31 de maio de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0916/2021

Publicação Nº 3123483

PORTARIA Nº 0916, DE 16 DE JUNHO DE 2021
Concede Progressão Funcional a servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 29 a 33 da Lei Complementar nº 146 de 04 de
abril de 2012 e conforme requerimento protocolado sob o nº 3684/2021, resolve:
Art. 1º Conceder progressão por curso de formação educacional à servidora Francielle Cristina Albuquerque Thome, matrícula nº 328804/01.
Art. 2º A servidora é ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Professor, nível 372, referência G, conforme o anexo I da Lei
Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, e passa a ocupar o nível 372, referência I.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em abril de 2021, com efeitos retroativos a março/2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0917/2021

Publicação Nº 3123170

PORTARIA Nº 0917, DE 16 DE JUNHO DE 2021
Promove servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 9º da Lei Complementar nº 045 de 12 de dezembro
de 2000, e conforme o requerimento protocolado sob o nº 3630/2021, resolve:
Art. 1º Promove para o nível 2, classe 7, referência E, conforme o anexo IV da Lei nº 146, de 04 de abril de 2012, o servidor Juliano do
Prado, matrícula nº 323489/01.
Art. 2º O servidor concluiu o curso de Pós - Graduação “Lato Sensu” – nível de Especialização – Ensino Lúdico, oferecido pelo Centro Universitário Facvest - UNIFACVEST.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em abril de 2021, com efeitos retroativos a fevereiro/2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
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Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0918/2021

Publicação Nº 3123486

PORTARIA Nº 0918, DE 16 DE JUNHO DE 2021
Concede Progressão Funcional a servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 29 a 33 da Lei Complementar nº 146 de 04 de
abril de 2012 e conforme requerimento protocolado sob o nº 3696/2021, resolve:
Art. 1º Conceder progressão por curso de formação educacional à servidora Leonir Aparecida Machado, matrícula nº 410087/01.
Art. 2º A servidora é ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Professor, nível 372, referência E, conforme o anexo I da Lei
Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, e passa a ocupar o nível 372, referência G.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em abril de 2021, com efeitos retroativos a maio/2020.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0922/2021

Publicação Nº 3123485

PORTARIA Nº 0922, DE 16 DE JUNHO DE 2021
Concede Progressão a servidor
Prefeito Municipal de Capinzal, no uso das atribuições legais e conforme o disposto nos artigos 34 e 35 da Lei Complementar nº 146 de 04
de abril de 2012 e conforme requerimento protocolado sob o nº 3760/2021, resolve:
Art. 1º Conceder progressão por cursos de capacitação à servidora Camilla Rostirolla, matrícula nº 327034/01.
Art. 2º A servidora é ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Professor, nível 372, referência G, conforme o anexo I da Lei
Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, e passa a ocupar o nível 372, referência H do mesmo anexo.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em abril de 2021, com efeitos retroativos a fevereiro/2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0926/2021

Publicação Nº 3123489

PORTARIA Nº 0926, DE 16 DE JUNHO DE 2021
Concede Progressão a servidor
Prefeito Municipal de Capinzal, no uso das atribuições legais e conforme o disposto nos artigos 34 e 35 da Lei Complementar nº 146 de 04
de abril de 2012 e conforme requerimento protocolado sob o nº 3675/2021, resolve:
Art. 1º Conceder progressão por cursos de capacitação ao servidor Fabio Cesar Mangolt Delfino, matrícula nº 328553/01.
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Art. 2º O servidor é ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, nível 184, referência G, conforme o anexo I da Lei Complementar
nº 146, de 04 de abril de 2012, e passa a ocupar o nível 184, referência H do mesmo anexo.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em abril de 2021, com efeitos retroativos a outubro/2020.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0929/2021

Publicação Nº 3123118

PORTARIA Nº 0929, DE 16 DE JUNHO DE 2021
Concede Progressão a servidor
Prefeito Municipal de Capinzal, no uso das atribuições legais e conforme o disposto nos artigos 34 e 35 da Lei Complementar nº 146 de 04
de abril de 2012 e conforme requerimento protocolado sob o nº 3604/2021, resolve:
Art. 1º Conceder progressão por cursos de capacitação à servidora Irene Pilger da Luz, matrícula nº 323071/01.
Art. 2º A servidora é ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Gerais, nível 35, referência F, conforme o anexo I da
Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, e passa a ocupar o nível 35, referência G do mesmo anexo.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em abril de 2021, com efeitos retroativos a maio/2020.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
THIAGO CASARA
Secretário da Assistência Social

PORTARIA 0934/2021

Publicação Nº 3123488

PORTARIA Nº 0934, DE 16 DE JUNHO DE 2021
Concede Progressão a servidor
Prefeito Municipal de Capinzal, no uso das atribuições legais e conforme o disposto nos artigos 34 e 35 da Lei Complementar nº 146 de 04
de abril de 2012 e conforme requerimento protocolado sob o nº 3605/2021, resolve:
Art. 1º Conceder progressão por cursos de capacitação à servidora Luana Gazzola, matrícula nº 330817/01.
Art. 2º A servidora é ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Professor, nível 372, referência H, conforme o anexo I da Lei
Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, e passa a ocupar o nível 372, referência I do mesmo anexo.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em abril de 2021.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes
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Publicação Nº 3123506

PORTARIA Nº 0939, DE 16 DE JUNHO DE 2021
Concede Progressão a servidor
Prefeito Municipal de Capinzal, no uso das atribuições legais e conforme o disposto nos artigos 34 e 35 da Lei Complementar nº 146 de 04
de abril de 2012 e conforme requerimento protocolado sob o nº 3449/2021, resolve:
Art. 1º Conceder progressão por cursos de capacitação à servidora Rocyana Brandão, matrícula nº 332828/01.
Art. 2º A servidora é ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Professor, nível 372, referência I, conforme o anexo I da Lei
Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, e passa a ocupar o nível 372, referência J do mesmo anexo.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em abril de 2021, com efeitos retroativos a maio/2020.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 0943/2021

Publicação Nº 3123505

PORTARIA Nº 0943, DE 16 DE JUNHO DE 2021
Concede Progressão a servidor
Prefeito Municipal de Capinzal, no uso das atribuições legais e conforme o disposto nos artigos 34 e 35 da Lei Complementar nº 146 de 04
de abril de 2012 e conforme requerimento protocolado sob o nº 3758/2021, resolve:
Art. 1º Conceder progressão por cursos de capacitação à servidora Tatiane Aparecida Durigon Toaldo, matrícula nº 325368/01.
Art. 2º A servidora é ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Professor, nível 372, referência G, conforme o anexo I da Lei
Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, e passa a ocupar o nível 372, referência H do mesmo anexo.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em abril de 2021, com efeitos retroativos a maio/2020.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
VERANICE MARIA LOVATEL
Secretária da Educação, Cultura e Esportes

Câmara Municipal
RESUMO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 22 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123625

RESUMO DA
SESSÃO ORDINÁRIA
22 DE JUNHO DE 2021
● Aprovada Ata nº 3.108, de 2021, referente à Sessão Ordinária do dia 15/6/2021.
● Leitura dos ofícios expedidos e recebidos.
● Deu entrada na Casa e lido na Sessão:
- Veto integral ao Projeto de Lei Complementar Legislativo nº 001/2021, aprovado em Sessão Ordinária realizada pela Câmara Municipal
em 25/05/2021, que “altera a Lei Complementar nº 216, de 26 de junho de 2018, que autoriza a redução de imposto predial e territorial
urbano – IPTU – aos proprietários de imóveis residenciais e não residenciais que adotem medidas que estimulem a proteção, a preservação
e a recuperação do meio ambiente.
à O Veto foi encaminhado à Assessoria Jurídica para análise e Parecer.
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● Aprovado:
- Projeto de Lei Complementar nº 05, de 2021, dispõe sobre a redução da jornada de trabalho dos servidores públicos municipais, que sejam
pais ou responsáveis por criança portadora da síndrome do espectro autista, na forma que especifica.
- Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 06, de 2021, reinstitui o Programa de Recuperação Fiscal de Capinzal (REFISCAP) na
forma que especifica.
- Projeto de Lei nº 15, de 2021, dispõe sobre a adesão do Município de Capinzal à Associação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas
Hidrelétricas – AMUSUH, na forma que especifica.
- Requerimento nº 25, de 2021, de autoria do Vereador Valmor de Vargas, solicitando à direção das empresas de telefonia, TIM, OI, VIVO
E CLARO, solicitando melhorias e ampliação no sinal de telefonia móvel no município de Capinzal.
- Moção de Repúdio nº 08, de 2021, de autoria do Vereador Jairo Luiz Hoffmann, ao Poder Executivo repudiando a contratação sem licitação
de empresa para realização de pesquisa para avaliação administrativa.
● Expediente dos Vereadores: Pedidos de Informações: o Vereador Enio José Paggi solicitou Informações quanto as pessoas que recebem
função gratificada e o porquê da diminuição da carga horária de instrução esportiva na modalidade Karatê oferecida no Loteamento Parizotto. Os Vereadores Tiago de Oliveira Luz e Rafael Edgar Tonial solicitaram lista dos nomes das pessoas vacinadas contra a COVID-19. Os
Vereadores Rafael Edgar Tonial, Tiago de Oliveira Luz, Alexsandro Thomaz de Vargas, Enio José Paggi e0 Jairo Luiz Hoffmann solicitaram
quais são as redes sociais e os meios de comunicação oficiais do Poder Executivo. Indicações: o Vereador Jairo Luiz Hoffmann solicitou aquisição de respiradores para atender os pacientes do Hospital Nossa Senhora das Dores. A Vereadora Dalva Luiza Dalcortivo solicitou redutor
de velocidade na Rua Domingos Omizolo próximo da SIMAE. O Vereador Gilmar Junior da Silveira solicitou possibilidade de alteração da
Lei nº 3.228, de 24 novembro de 2016. O Vereador Valmor de Vargas solicitou redutor de velocidades na Rua João Tonini próximo a igreja
católica. O Vereador Almir João Gotardo solicitou retirada de arvores na avenida José Leonardo santos.
● Palavra Livre.
● Convocação dos Vereadores para Sessão Ordinária, no dia 29 de junho de 2021, às 18h30min.
● O Vídeo da Sessão está disponível no site www.camaracapinzal.sc.gov.br no Link “TV Câmara”, pela página do Facebook: https://www.
facebook.com/cmvcoficial/?fref=ts eYoutube: https://www.youtube.com/channel/UCPckMKQPWEUVbP9QMOJ-dfw.
Câmara de Vereadores, 24 de junho de 2021.
Vereador Rafael Edgar Tonial
Presidente

SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de capinzal
RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/15/2021
RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/15/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº CAO/0160/2021

Publicação Nº 3123757

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C2C0EF8600BF82E714E9177CE5FEECCEB1E8D29D

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBO MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO (TUBO SENSOR ELEMENTO PRIMÁRIO), COMPATÍVEL COM OS
CONVERSORES DE SINAL PARA MACROMEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DA MARCA SIEMENS MODELO MAG 6000, BEM COMO COM AS
DEMAIS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS JÁ EXISTENTES NA ESTRUTURA DO SIMAE E TRANSMISSORES DE NÍVEL.
FICA RETIFICADA A DATA DE ABERTURA:
ONDE SE LÊ:
DATA/HORA DA ABERTURA: 01 de JULHO de 2021, às 09:00 HORAS.
LEIA-SE:
DATA/HORA DA ABERTURA: 09 DE JULHO DE 2021 ÀS 09:00 HORAS.
As demais especificações do edital, não relacionadas acima, permanecem inalteradas, mantidas conforme publicado no edital de abertura
do certame. Maiores esclarecimentos poderão ser prestados pelo fone (49) 3555-1107, com a comissão de licitação.
Capinzal/SC, 28 de junho de 2021.
Edilson dos Santos Vilarino
Pregoeiro
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Publicação Nº 3124170

SIMAE
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA Nº CAO/11/2021
ÓRGÃO GESTOR : SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
EMPRESA DETENTORA DA ATA : ULTRA LICITAÇÕES LTDA
CNPJ Nº : 36.524.917/0001-32
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE NOBREAK.
VALOR R$ : 18.610,00
DATA ASSINATURA : 28/06/2021
VIGÊNCIA : 28/06/2021 a 28/06/2022
PELO ÓRGÃO GESTOR : Sidnei Penzo - Diretor Geral
PELA EMPRESA DETENTORA DA ATA:JONATAN DEPARIS - PROCURADOR
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/13/2021

Publicação Nº 3124165

SERVIÇO
INTERMUNICIPAL
ÁGUA
E ESGOTO
SERVIÇO
INTERMUNICIPAL
DE DE
ÁGUA
E ESGOTO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP:

89.665-000

CAPINZAL E OURO

CNPJ N°: 82.782.079-0001/14

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Diretor(a),SIDNEI PENZO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor especialmente a Lei
8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve:
HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação nestes termos
Processo n°

0158/2021

Licitação n°

Data Homologação 28/06/2021
PR13/2021
PREGAO PRESENCIAL

Modalidade

Data de Emissão:

15/06/2021

Prazo de entrega

28/06/2021
30 DIAS

Tipo Cotação

01 - Por Item

Data Abertura

Objeto da Licitação REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE NOBREAK.

Item

Descrição

00001

NOBREAK SENOIDAL DE NO MÍNIMO 2KVA, COM 06 BATERIAS SELADAS 12V 9AH.

00002

NOBREAK SEMI-SENOIDAL DE NO MÍNIMO 1200VA, COM 02 BATERIAS SELADAS 12V 7AH.

Total Fornec.: ULTRA LICITAÇÕES LTDA

Quantidade
2,00

Valor Unitário

Total do Item

3.395,00

6.790,00

788,00

11.820,00

15,00

R$

18.610,00
18.610,00

Valor total do Processo Licitatório......................................................................................R$
Autorizo a emissão da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s)
Capinzal - SC, 28 de junho de 2021

Mais informações sobre o Processo licitatório podem ser consultadas em:

SIDNEI PENZO
Diretor

https://simaecao.sc.gov.br/licitacao

Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda.
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Capivari de Baixo
Prefeitura
EXTRATO PR 47/2021/PMCB/FMS

Publicação Nº 3123937

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO/SC
AVISO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL 47/2021/PMCB
Prefeito Municipal de Capivari de Baixo/SC, torna público para o conhecimento de quem possa interessar que as 09hs00min do dia
08/07/2021 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 o PR n° 47/2021/PMCB, tipo Menor preço por item, Contratação de empresa especializada para eventual aquisição
de equipamentos de informática e correlatos diversos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde e demais Secretarias
do Município de Capivari de Baixo. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (48) 3621-4400 no período das 07hs às 13hs.
Capivari de Baixo/SC, 28 de junho de 2021. Vicente Corrêa Costa - Prefeito Municipal.
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Catanduvas
Prefeitura
PORTARIA 10323-2021

Publicação Nº 3125142

PORTARIA P/10323/2021, de 23.06.2021
“Exonera a pedido,
LISIANE PEDRINI”
Dorival Ribeiro dos Santos, Prefeito Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que a Lei lhe confere e na forma do artigo 39, I, combinado com o artigo 207, §1º, da Lei Complementar nº 19/02,
RESOLVE
EXONERAR, mediante pedido do(a) interessado(a), LISIANE PEDRINI ocupante do Cargo de Fonoaudióloga, Nível CE -76A, 20 horas semanais, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, com os vencimentos de lei.
Este ato atende pedido do (a) Servidor(a), que desempenhou suas funções até a data de 23 de junho de 2021.
Catanduvas, 23 de junho de 2021.
Dorival Ribeiro dos Santos
Prefeito Municipal
Ato Anterior: P/8020/19
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Caxambu do Sul
Prefeitura
CONTRATO Nº 044/2021 - 9º T.A AO CONTRATO 020/2017

Publicação Nº 3124451

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 621761985CC6099639E1DADDF7E79054FAAF6B34

Contratante: MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL.
Contratada: AIRTON SENA MIOTTO ME
Contrato nº: 044/2021 PCS.
Objeto: O OBJETO É O NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NAS LINHAS Nº 01, 02, 04 E 05.
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2021
Vigência: 01/06/201 a 31/12/2021
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Publicação Nº 3124314

MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL - CNPJ:
83.021.816/0001-29
Planejamento e Orçamento

Número da Lei:
Ano da Lei:
Data da Lei:

1458
2021
12/01/2021

DECRETO Nº 87, de 22 de junho de 2021
Cria modalidades de aplicação, abre crédito adicional suplementar no orçamento
programa de 2021 proveniente do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial
de
2020
do
município
de Caxambu
do suplementar
Sul Patrimonial
e dá outras
providências.
Cria modalidades
proveniente
aplicação,
Financeiro
abre crédito
apurado
adicional
no Balanço
node
orçamento
2020 do município
programa de
de 2021
Caxambu
dodo
SulSuperávit
ede
dá
outras
providências.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos
indicados: R$ 210.861,71 (duzentos e dez mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos);
Crédito Adicional
Tipo Crédito Unidade Orçamentária
Suplementar

Departamento de Saúde

Detalhamento
05.001.0010.0301.0011.2026.344900000000000
0000.03020002

Valor
210.861,71

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de superávit, no mesmo valor
do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos:
Fonte de Recurso
Tipo Fonte Unidade Orçamentária
Superávit

- 03020002

Detalhamento

Valor
210.861,71

Art. 3º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.

Caxambu do Sul - Santa Catarina, 22 de junho de 2021

GLAUBER BURTET
PREFEITO
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Publicação Nº 3124315

MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL - CNPJ:
83.021.816/0001-29
Planejamento e Orçamento

Número da Lei:
Ano da Lei:
Data da Lei:

1458
2021
12/01/2021

DECRETO Nº 88, de 28 de junho de 2021

Cria modalidades de aplicação, abre crédito adicional suplementar no orçamento
programa de 2021 proveniente do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial
de 2020 do município de Caxambu do Sul e dá outras providências.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos
indicados: R$ 56.695,35 (cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos):
Crédito Adicional
Tipo Crédito Unidade Orçamentária
Suplementar

Departamento de Saúde

Detalhamento
05.001.0010.0301.0011.2026.333930000000000
0000.03380067

Valor
56.695,35

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de superávit, no mesmo valor
do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos:
Fonte de Recurso
Tipo Fonte Unidade Orçamentária
Superávit

- 03380067

Detalhamento

Valor
56.695,35

Art. 3º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.
Caxambu do Sul - Santa Catarina, 28 de junho de 2021

GLAUBER BURTET
PREFEITO
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INSTRUÇÃO NORMATIVA C.I. N.º 011/2021

Publicação Nº 3124439

INSTRUÇÃO NORMATIVA C.I. N.º 011/2021
Dispõe sobre a entrega de Declaração de bens e Rendas por Agentes Políticos e servidores da Administração Direta e Indireta do Município
de Caxambu do Sul/SC.
A Controladoria Geral do Município de Caxambu do Sul, Estado de Santa Catariana, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Complementar nº 001/2019, de 27 de março de 2019, vem por meio desta Instrução Normativa estabelecer critérios referentes à entrega de Declaração
de bens e Rendas, considerando o disposto no artigo 13 da Lei 8.429/1992.
Art. 1° Os agentes políticos e servidores ocupantes de cargo efetivo ou comissionado do Poder Executivo do Município de Caxambu do Sul/
SC deverão entregar, até o dia 31 de julho de cada ano, a Declaração Anual de Bens e Rendas.
§1° O documento deverá ser encaminhado ao Setor de Recursos Humanos ou ainda enviado para o seguinte endereço de e-mail: documentosrh@caxambudosul.sc.gov.br.
§2° Para o atendimento do disposto nesse artigo, poderá ser entregue cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF, ou
formulário próprio, conforme modelo constante no Anexo I desta Instrução Normativa.
Art. 2º O envio da declaração, nos termos da presente Instrução Normativa, não afasta a obrigatoriedade da apresentação do documento
quando da investidura ou da vacância do cargo ou função, observados os procedimentos próprios.
Art. 3º O não cumprimento no art. 1° poderá ensejar nas punições que constam no §3° do art. 13, da Lei 8.429/1992.
Art. 4° O acesso às informações constantes das Declarações de bens e Rendas apresentadas por agentes políticos e servidores ocorrerá
mediante requisição fundamentada e autorização expressa do Chefe do Poder Executivo, na forma da lei.
Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Caxambu do Sul/SC, 28 de junho de 2021.
Paula Camila Cattani
Agente de Controle Interno
Glauber Burtet
Prefeito Municipal
ANEXO I
DECLARAÇÃO DE BENS COM A INDICAÇÃO DAS FONTES DE RENDA APRESENTADAS POR AGENTES PUBLICOS
ANO REFERÊNCIA: _______
RELAÇÃO DE BENS
IDENTIFICAÇÃO DO BEM

VALOR AQUISIÇÃO

VALOR VENAL

TOTAL:

FONTES DE RENDA
ORIGEM

VALOR ANUAL RECEBIDO

Relação de Cargos de direção e de Órgãos colegiados que o declarante exerça ou haja exercido nos últimos dois anos
CARGO

ÓRGÃO/EMPRESA

PERÍODO

Declaração exigida em conformidade com o art. 2º, §6º a Lei 8.730/1993 e com o artigo 13 da Lei 8.429/1992.
Caxambu do Sul/SC, ___ de _________ de ____.
Nome Completo
CPF
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REABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005-2021 FMS - MODALIDADE PP 001-2021 FMS - PRÓTESES

Publicação Nº 3124633

MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL – SC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE NOVO PRAZO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2021 FMS
Objeto: Registro de preço para a contratação de laboratório odontológico para prestar serviço de moldagem e confecção de próteses dentárias sob medida, para atender a demanda da população do Município de Caxambu do Sul, conforme especificações constantes no anexo
“A” deste Edital.
Forma de Pregão: Presencial.
Tipo: Menor Preço por Lote.
Recebimento das propostas: até às 09:00 horas do dia 09/07/2021.
Abertura: dia 09/07/2021, às 09:00 horas.
O Edital e Informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Caxambu do Sul, localizada na Avenida Presidente Getúlio Vargas,
615, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 07:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:30 horas, ou pelo telefone (0**49) 33260127.
Caxambu do Sul - SC, em 28 de junho de 2021.
IVANOR SFREDDO
Secretário Municipal de Saúde
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ARP PROCESSO PP 010/2021 PCS

Publicação Nº 3123660

PROCESSO LICITATÓRIO N° 044/2021 PCS
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 010/2021 PCS
O Município de Caxambu do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob o nº 83.021.816/0001-29, com sede administrativa na Avenida Presidente Getúlio
Vargas, 615, Centro, representado pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Turismo, Agricultura e Meio Ambiente, Sr. Nelson Luiz Martinelli, por meio do
Decreto Municipal n. 064/2021 o qual delegou competências e atribuições, conforme
parágrafo II, do art. 2º, para autorizar abertura de procedimentos licitatórios, assinatura de
editais de licitação, ratificação de justificativa de contratação por inexigibilidade ou dispensa
de licitação e decisão de recursos administrativos previstos no artigo 109 da Lei nº 8.666/93, e
a empresa HORTITEC AGRÍCOLA LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.041.678/0001-24, nesta
Ata representada pelo seu(a) procurador, Sr(a). Lucas Jean Serafini, portador(a) do CPF nº
020.917.530-33, nos termos das Leis n°. 10.520/02 e nº 8.666/93, das demais normas legais
aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para
Registro de Preços nº 010/2021 PCS, e homologada pela autoridade competente,
RESOLVEM registrar os preços para aquisição dos bens, objeto do Pregão acima citado, que
passam a fazer parte desta, nos seguintes termos:
Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades
1.1. A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso para a aquisição de sementes de
melancia, de acordo com as especificações constantes no Anexo “A” do Processo licitatório
nº 044/2021 PCS, modalidade de Pregão Presencial SRP nº 010/2021 PCS.
83860 - HORTITEC AGRÍCOLA LTDA
Item Produto
Unidade Marca
1 SEMENTE DE MELANCIA HÍBRIDA, DA PACOTE
VARIEDADE VISTA, COM PUREZA MÍNIMA
DE 99,90%, GERMINAÇÃO MÍNIMA DE
96,00%, SENDO SEMENTES FISCALIZADAS,
EMBALAGEM COM 1.000 (MIL) UNIDADES

Qtde Valor Unitário
200
R$246,00

Valor Total
R$49.200,00

Total do Fornecedor:
Total Geral:

R$49.200,00
R$49.200,00

Cláusula Segunda – Da validade da Ata
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos
contados da assinatura da ata de registro de preços.
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Caxambu
do Sul não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se lhe a
realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
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2.4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no artigo 65 da
Lei 8.666/93.
Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro
3.1. A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de
Preços após a assinatura desta.
3.2. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial SRP nº 010/2021 PCS e a proposta da
Detentora da Ata.
3.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapeco - SC para dirimir quaisquer questões
decorrentes da utilização da presente ata.
3.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 10.520/2002, Lei 8.666/93, e se
for o caso, conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),
Código Civil e legislações pertinentes à matéria.
Caxambu do Sul - SC, em 28 de junho de 2021.

NELSON LUIZ
MARTINELLI:
57371938968
NELSON LUIZ MARTINELLI,
Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Turismo,
Agricultura e Meio Ambiente.

Assinado digitalmente por NELSON LUIZ MARTINELLI:
57371938968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=79921987000137, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco),
CN=NELSON LUIZ MARTINELLI:57371938968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.28 09:30:08-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4

HORTITEC AGRÍCOLA LTDA
Lucas Jean Serafini
CPF: 020.917.530-33

ALAONE
SICHELERO:
01211844986
01. __________________________

Assinado digitalmente por ALAONE SICHELERO:
01211844986
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM
BRANCO), OU=79921987000137, CN=ALAONE
SICHELERO:01211844986
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.28 09:30:21-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4

Nome: Alaone Sichelero
CPF: 012.118.449-86

SAIANE
BURTET DO
AMARAL:
05863989963

Assinado digitalmente por SAIANE BURTET
DO AMARAL:05863989963
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=79921987000137, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=SAIANE
BURTET DO AMARAL:05863989963
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-06-28 09:31:46
Foxit Reader Versão: 10.0.0

02. _________________________
Nome: Saiane Burtet do Amaral
CPF: 058.639.899-63
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HOMOLOGAÇÃO PP 010/2021 PCS

Publicação Nº 3123651

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 10F8B97B9FBAA3A978E6CBBFC544AB5C4EC4CDD9
Pág
1 / 1
MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL - CNPJ: 83.021.816/0001-29
Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação Próprio

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2096 Ano - Minuta - Licitação: 2021 Número Minuta - Licitação: 46 codigoCliente: 2096 anoMinuta: 2021 cotaCredenciamento: 0

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão
Para Aquisição de Bens
10/2021
Processo Administrativo: 44/2021

Ao Sr(a). 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 Pregão nº. 10/2021, o(s) participante(s):
83860 - HORTITEC AGRÍCOLA LTDA
Item Produto
1

Unidade Marca

SEMENTE DE MELANCIA HÍBRIDA, DA VARIEDADE
VISTA, COM PUREZA MÍNIMA DE 99,90%,
GERMINAÇÃO MÍNIMA DE 96,00%, SENDO
SEMENTES FISCALIZADAS, EMBALAGEM COM
1.000 (MIL) UNIDADES

PACOTE

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

200

R$246,00

R$49.200,00

Total do Fornecedor:

R$49.200,00

Total Geral:

R$49.200,00

Caxambu do Sul, 28 de junho de 2021.

NELSON LUIZ
MARTINELLI:
57371938968
___________________________________

Assinado digitalmente por NELSON LUIZ MARTINELLI:
57371938968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=79921987000137,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(em branco), CN=NELSON LUIZ MARTINELLI:
57371938968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.28 09:27:59-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4

NELSON LUIZ MARTINELLI
Secretário
CPF: 573.719.389-68

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04
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Celso Ramos
Prefeitura
CONTRATO PNEUS95 A 97 - 2021

Publicação Nº 3124831

MUNICIPIO DE CELSO RAMOS/SC
REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS/SC, pessoa jurídica de Direito Público Interno, devidamente inscrita no CGC/MF sob n° 78.493.343/0001-22,
no ato representado pelo Sr. LUIZANGELO GRASSI, Prefeito Municipal, órgão gerenciador deste Registro de Preço, neste ato denominado
como Administrador/Contratante, e a EMPRESA: COMERCIO DE PNEUS OENINNG CNPJ: 03.725.261/0001-67 situada a Rua Fredolino Oenning- nº 31 Centro – Rio Fortuna/SC , a empresa CV TYRES EIARELI, CNPJ: 28.888.423/0001-09, situada a Rua 278, 118 sala 01 Meia Praia
Itapema, e a empresa DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI, CNPJ: 26.723.181/0001-78, estabelecida na Rua Jose Gall 1115 – galpão 09 –
Bairro: carvalho – Itajaí/SC, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
1.DO OBJETO
1.1O DETENTOR obriga-se a entregar:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª LINHA E AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES COM ENTREGA PARCELADA CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ANEXOS, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS.
2. VALOR
2.1 O valor total registrado através da presente ata obedece ao disposto no PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL
DE CELSO RAMOS, seus anexos e a proposta apresentada pelo Detentor, no valor global de 494.159,00 (quatrocentos e noventa e quatro
mil cento e cinquenta e nove reais).
2.1- DOS ITENS - PDF
3. DEVERES DO DETENTOR
3.1 Entregar o objeto licitado onde for requerido pela Secretaria municipal solicitante de forma imediata.
3.2 Todos os itens entregues devem estar em perfeito estado de conservação e aptos para uso, bem como possuir o certificado de garantia,
quando for o caso.
3.3 Os produtos deverão ser entregues mediante a Autorização de fornecimento emitido pelo Setor de Compras do Município. Bem como a
nota será empenhada acompanhada pela A.F.
3.4 - A entrega dos itens deverá ser de maneira imediata, conforme requisição emitida pelo Departamento de Compras do Município. Caso
os objetos a serem fornecidos sejam entregue via frete, será concedido o prazo máximo de 5 dias úteis para sua respectiva entrega.
2.5 - Tendo em vista que se trata de REGISTRO DE PREÇOS a Administração fará a aquisição dos produtos conforme a demanda e necessidade no decorrer do exercício de 2021/2022
4. SUBSTITUIÇÃO E REGISTRO DOS PRODUTOS
4.1 Na ocasião da entrega dos produtos, não havendo disponibilidade de marca, fica autorizada a substituição dos produtos ofertados na
licitação, desde que os produtos substituintes também cumpram às especificações do Edital de Licitação, possuindo inclusive os mesmos
registros / cadastros devidos, na conformidade da legislação vigente.
ENTREGA E RECEBIMENTO
5.1 O Detentor deverá entregar o material requisitado de forma imediata ou em até 10 dias se for via frete, a partir do recebimento da
requisição (A.F) de material.
5.1.1 A nota fiscal deve vir com a descrição detalhada dos produtos.
5.2 Constatadas irregularidades, a Administração poderá:
5.2.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou complementação, ou rescindindo
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
5.2.2 Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 3
(três) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente registrado;
5.2.3 Na hipótese do subitem anterior, o prazo previsto no subitem 5.2 será interrompido até que sejam sanadas as irregularidades, recomeçando seu cômputo apenas quando da efetivação da nova entrega dos materiais substituídos ou complementados;
5.2.4 A entrega do material substituído ou complementado dar-se-á de forma provisória, nos termos do item 5.2, a fim de que seja novamente aferida a sua compatibilidade com os termos do presente Edital;
5.2.5 Verificando-se que a nova entrega está em termos, será emitido Termo de Recebimento Definitivo, nos mesmos moldes do subitem
5.2;
5.2.6 Caso a nova entrega ainda se verifique fora dos padrões do Edital, a Administração optará entre notificar novamente a Contratada ou
declarar o inadimplemento da avença administrativa, com a aplicação das sanções pertinentes.
5.3 Na hipótese deste subitem 5.3 o prazo previsto no subitem 5.2 será interrompido até que sejam sanadas as irregularidades.
6. DO PAGAMENTO
6.1 Os pagamentos dos produtos entregues será efetuado até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal emitida de acordo com empenho.
6.2 Para o faturamento deverá ser apresentado o seguinte:
a) Nota Fiscal de Faturamento e Autorização de Fornecimento;
7. REAJUSTE
7.1 Os preços registrados poderão ser revisados/alterados, em caso de oscilação do custo de produção, a cada de 90 dias após a homologação
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do Registro de Preços a pedido do Contratado, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos.
7.2 Caso o contratado efetue o pedido de revisão, será verificado dentre os proponentes que registraram o(s) respectivo(s) item(s), o preço
atualizado, reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei no8.666/93.
7.3 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos
após a adjudicação da presente licitação, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou
para menos, conforme o caso.
8. DAS SANÇÕES
8.1 Poderá a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar à detentora de adjudicação as seguintes penalidades:
8.2 suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com o Município, pelo período de até 05 (cinco) anos, caso haja recusa em
assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido.
8.3 multas pecuniárias, nas seguintes proporções: adjudicação da presente licitação, de comprovada repercussão nos preços contratados,
implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
8.3.1 de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata de Registro de Preços
em aceitá-la, ato que caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida;
8.3.2 moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do material não entregue dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado, até o máximo de 30 dias, após o que poderá a critério da Administração, não mais ser recebido
e aceito, configurando-se a inexecução total do ajuste, com as consequências previstas em lei e nesta cláusula;
8.3.3 de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do material não entregue – observando –se que independentemente da data de emissão
do documento fiscal da empresa, a efetividade da entregase dá no no memento em que é atestado o recebimento definitivo – hipótese que
caracteriza, conforme o caso, inexecução total ou parcial do ajuste.
8.4 A apresentação das razoes do atraso, antes da data avençada para entrega do material, embora não elida por si a penalidade, poderá
contar favoravelmente à empresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os argumentos apresentados.
8.5 Nos termos do parágrafo 3º do art. 87 da Lei 8666/93, a multa, caso aplicada após regular processo administrativo, será descontada
do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a
legislação específica.
8.6 Além das multas, á detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal poderão, garantida a prévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais:
8.6.1 advertência;
8.6.2 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
e
8.6.3 declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
9. VIGÊNCIA
9.1 A presente Ata de Registro de Preços tem vigência de 22/06/2021 A 22-06/2022.
10. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
10.1 A presente Ata de Sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas e procedimentos previstos na Lei 8666/93.
10.2 No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente Contrato, tais dúvidas serão resolvidas com o auxílio dos
postulados que norteiam o Direito Administrativo e as suas leis de regência, assim como da Legislação Civil, no que couber.
11. DESPESA
11.1 – A Administração Municipal da Prefeitura de Celso Ramos poderá utilizar-se dos preços registrados através deste certame a qual utilizará as dotações orçamentárias de 2021/2022
Dot: Secretaria/Órgão
02, 03 Gabinete do Prefeito
06 Conselho Tutelar
21 Secretaria de Agricultura
22, 42, 44 - Secretaria da Cidade e meio Ambiente
52, 53, 54 - Secretaria de Transporte e Obras
79, 80, 85 - Secretaria de Educação
93, 143, 106 - Fundo de Assistência Social
25, 28 - Secretaria Municipal de Saúde
12. RESCISÃO
12.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, caso se materialize uma, ou mais, das hipóteses contidas no artigo 78,
itens I a XVII, da Lei nº 8.666/93.
12.2 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser revogada por razões de interesse público (art.49, caput, da Lei 8.666/93), decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado;
12.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida unilateralmente o ajuste nos termos do inciso I do artigo 79 da Lei nº
8666/93.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 O Detentor deverá manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na Licitação.
13.2 As empresas licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados, em qualquer
época ou fase do processo licitatório;
13.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos relativos à presente licitação.
13.4 Na contagem dos prazos será observado o disposto no artigo 110 da Lei nº 8666/93.
14. DO FORO
14.1 Fica eleito o Foro da Comarca Anita Garibaldi/SC, para dirimir todas as questões desta licitação, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código Civil. E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em
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2 (duas) vias de igual teor.
Celso Ramos, 22 DE JUNHO de 2021.
PREFEITO MUNICIPAL
DETENTOR:
DO SUL PNEUS JOINVILLE
COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
CV TYRES EIERELI.
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Chapadão do Lageado
Prefeitura
DECRETO N° 053, DE 28.06.2021

Publicação Nº 3125135

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
DECRETO N° 053, DE 28.06.2021
Abre crédito adicional suplementar e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo Art.3º, IV, da Lei n° 0745 de 21.12.2020,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto no Orçamento Fiscal de 2021, por conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2020, na fonte de
recurso 114 (outros recursos do fundo nacional de saúde - exercício anterior) no valor de R$ 1.025,11 (Um mil, vinte e cinco reais e onze
centavos); na fonte de recurso 111 (transferência de convênios – exercício anterior) no valor de R$ 4.442,91 (quatro mil, quatrocentos e
quarenta e dois reais e noventa e um centavos); na fonte de recurso 365 (atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar
- exercício anterior) no valor de R$ 1.025,40 (um mil, cinte e cinco reais e quarenta centavos); na fonte de recurso 364 (atenção básica
– exercício anterior) no valor de R$ 220.00 (duzentos e vinte reais); e na fonte de recurso 110 (receita de impostos e transferência de
impostos – saúde – exercício anterior) no valor de R$ 9.248,73 (nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos), nas
seguintes dotações do Orçamento Vigente:
06 – Fundo Municipal de Saúde
01 – Divisão do Fundo de Saúde
10 – Saúde
301– Atenção Básica
11 – Saúde – Prioridade é Você
114 – Outros recursos de Fundo Nacional de Saúde – Exercício Anterior
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
2.056 - Manutenção/Pessoal da Secretaria Municipal da Saúde, palestras preventivas e capacitação de funcionários ..................................
........................................ R$ 1.025,11
06 – Fundo Municipal de Saúde
01 – Divisão do Fundo de Saúde
10 – Saúde
301– Atenção Básica
11 – Saúde – Prioridade é Você
111 – Transferência de Convênios - Saúde – Exercício Anterior
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
2.056 - Manutenção/Pessoal da Secretaria Municipal da Saúde, palestras preventivas e capacitação de funcionários ..................................
........................................ R$ 4.442,91
06 – Fundo Municipal de Saúde
01 – Divisão do Fundo de Saúde
10 – Saúde
301– Atenção Básica
11 – Saúde – Prioridade é Você
365 – Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – Ex Anterior
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
2.062 - Execução manutenção Programa Saúde da Família e PACS ............ R$ 1.025,40
06 – Fundo Municipal de Saúde
01 – Divisão do Fundo de Saúde
10 – Saúde
301– Atenção Básica
11 – Saúde – Prioridade é Você
364 – Atenção Básica – Ex Anterior
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
2.062 - Execução manutenção Programa Saúde da Família e PACS ................ R$ 220,00
06 – Fundo Municipal de Saúde
01 – Divisão do Fundo de Saúde
10 – Saúde
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301– Atenção Básica
11 – Saúde – Prioridade é Você
110 – Receita de Impostos Transferência de Impostos - Saúde – Exercício Anterior
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
2.056 - Manutenção/Pessoal da Secretaria Municipal da Saúde, palestras preventivas e capacitação de funcionários ..................................
........................................ R$ 9.248,73
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 28 de junho de 2021.
Abel da Silva
Prefeito Municipal

DECRETO N° 055, DE 28.06.2021

Publicação Nº 3123126

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
DECRETO N° 055, DE 28.06.2021
Anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo Art.3º, I, da Lei n° 0745 de 21.12.2020,
DECRETA:
Art. 1° Fica anulado a importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) das seguintes dotações do orçamento vigente:
05 – Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
01 – Divisão de Ensino
12 – Educação
361 – Ensino Fundamental
07 – Educação para o Futuro
118 – Salário Educação
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
2.023 - Manutenção/pessoal do Ensino Fundamental ................................ R$ 30.000,00
05 – Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
01 – Divisão de Ensino
12 – Educação
365 – Ensino Infantil
07 – Educação para o Futuro
118 – Salário Educação
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
2.024 - Manutenção/pessoal da Educação Infantil ..................................... R$ 40.000,00
Art. 2º Por conta dos recursos constantes do art. 1º, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fica aberto um crédito suplementar nas
seguintes dotações do Orçamento Vigente:
05 – Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
01 – Divisão de Ensino
12 – Educação
361 – Ensino Fundamental
07 – Educação para o Futuro
118 – Salário Educação
4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
2.023 - Manutenção/pessoal do Ensino Fundamental ................................ R$ 30.000,00
05 – Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
01 – Divisão de Ensino
12 – Educação
365 – Ensino Infantil
07 – Educação para o Futuro
118 – Salário Educação
4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
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2.024 - Manutenção/pessoal da Educação Infantil ..................................... R$ 40.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 28 de junho de 2021.
Abel da Silva
Prefeito Municipal

DECRETO N° 056, DE 28.06.2021

Publicação Nº 3123135

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
DECRETO N° 056, DE 28.06.2021
Abre crédito adicional suplementar e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo Art.3º, III, “a”, da Lei n° 0745 de 21.12.2020,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto no Orçamento Fiscal de 2021, por conta do excesso de arrecadação, na fonte de recurso 179 (emendas impositivas –
estado) no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na seguinte dotação do Orçamento Vigente:
03 – Secretaria de Administração e Planejamento
03 – Secretaria de Administração e Planejamento
04 – Administração
122 – Administração Geral
06 – Administração Geral
179 – Emendas Impositivas – Estado
4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
1.017 - Construção e Ampliação do Parque de Eventos ............................ R$ 200.000,00
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 28 de junho de 2021.
Abel da Silva
Prefeito Municipal

DECRETO N° 057, DE 28.06.2021

Publicação Nº 3123148

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
DECRETO N° 057, DE 28.06.2021
Abre crédito adicional suplementar e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo Art.3º, IV, da Lei n° 0745 de 21.12.2020,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto no Orçamento Fiscal de 2021, por conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2020, na fonte de
recurso 287 (Recursos de programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - exercício anterior) no valor de R$ 207,37 (duzentos
e sete reais e trinta e sete centavos); na fonte de recurso 286 (Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE – Exercício
Anterior) no valor de R$ 11.494,60 (onze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), nas seguintes dotações do Orçamento Vigente:
05 – Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
01 – Divisão de Ensino
12 – Educação
361 – Educação Fundamental
07 – Educação para o Futuro
287 – Recursos de programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Exercício Anterior
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3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
2.099 - Manutenção Programa Transporte Escolar Fundamental .................... R$ 207,37
05 – Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
01 – Divisão de Ensino
12 – Educação
361 – Educação Fundamental
07 – Educação para o Futuro
286 – Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE – Exercício Anterior
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
2.098 - Manutenção Programa Merenda Escolar Fundamental .................. R$ 11.494,60
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 28 de junho de 2021.
Abel da Silva
Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO 73/2021 PREGÃO PRESENCIAL N. 50/2021

Publicação Nº 3123915

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO
LAGEADO
CNPJ: 01.613.120/0001-27
Rua Allan Régis Inácio, 15
C.E.P.: 88407-000 - Chapadão do Lageado - SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 50/2021 - PR
Processo Administrativo: 73/2021
Processo de Licitação: 73/2021 Data do Processo: 10/06/2021
Folha: 1/1

T ERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Prefeito Municipal, ABEL DA SILVA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº
10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado
pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:
01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a ) Processo Nr.: b ) Licitação Nr.:
c ) Modalidade:
d ) Data Homologação: e ) Data da Adjudicação: f ) Objeto da Licitação
73/2021
50/2021-PR
PREGÃO PRESENCIAL 25/06/2021
Sequência: 0
A presente licitação tem por objeto a formação de registro de preços para a aquisição de Madeira Serrada Quadrada e em Pranchas, e madeira tratada a serem utilizadas na construção de pontes e bueiros, e demais construções, no Município de Chapadão do Lageado-SC, a ser
fornecido pela contratada, de acordo com as quantidades e especificações relacionadas no Anexo II - Termo de Referência.
g ) Fornecedores e Itens Vencedores:
Qtde de Itens
M édia Descto (%)
(em Reais R$)
Total dos Itens
- 004369 - JARDEL BATISTI - ME
- 004868 - PERFORMACE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

3
1

0,0000
0,0000

144.860,00
77.000,00

4

221.860,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões):
2.090.3.3.90.00.00.00.00.00
(173),
1.035.3.3.90.00.00.00.00.00
2.086.3.3.90.00.00.00.00.00 (197), 2.087.3.3.90.00.00.00.00.00 (204)
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO 74/2021 PREGÃO PRESENCIAL N. 51/2021

Publicação Nº 3123954

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO
LAGEADO
CNPJ: 01.613.120/0001-27
Rua Allan Régis Inácio, 15
C.E.P.: 88407-000 - Chapadão do Lageado - SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 51/2021 - PR
Processo Administrativo: 74/2021
Processo de Licitação: 74/2021
Data do Processo: 10/06/2021
Folha: 1/1

T ERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Prefeito Municipal, ABEL DA SILVA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº
10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado
pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:
01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a ) Processo Nr.: b ) Licitação Nr.:
c ) Modalidade:
d ) Data Homologação: e ) Data da Adjudicação: f ) Objeto da Licitação
74/2021
51/2021-PR
PREGÃO PRESENCIAL 28/06/2021
Sequência: 0
A presente licitação tem por objeto selecionar a proposta mais vantajosa para aquisição de peças e à contratação de mão-de-obra (serviços
mecânicos) para conserto da MERCEDES BENZ/ATRON 2729 K 6X4 - ANO 2014 PLACA: MMM3053 ESPÉCIE TIPO: CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE COMBUSTÍVEL: DIESEL COR: BRANCA MODELO: 2014 CAP/POT/CIL: 23.00T/286CV, utilizada no
transporte de cascalho, para atender a demanda da Secretaria Transportes Obras e Serviços Urbanos do Município de Chapadão do Lageado/SC, de acordo c
g ) Fornecedores e Itens Vencedores:
Q tde de Itens Média Descto (%)
(em Reais R$)
Total dos Itens
Lote: 1 - 005119 - AGROMASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Total por Fornecedor:
Total:

1
1
1

0,0000

4.000,00
4.000,00
4.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões): 2.090.3.3.90.00.00.00.00.00 (173), 2.087.3.3.90.00.00.00.00.00 (204)

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2021

Publicação Nº 3123806

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 83/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 57/2021 – PM
O Município de Chapadão do Lageado torna público aos interessados, que estará reunida no dia 09 de julho de 2021, às 08h30min, a fim
de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do Processo Licitatório que tem por objeto
formação de registro de preços para a contratação de SERVIÇOS DE RECAPAGEM, RECALCHUTAGEM, DUBLAGEM, VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS dos veículos e máquinas da frota do Município de Chapadão do Lageado-SC, de acordo com as especificações relacionadas
no Anexo II - Termo de Referência. As informações, o edital na íntegra e seus anexos, deverão ser solicitados das 07h30min às 13h30min
pelo telefone: (47) 3537 0072 ou pelo e-mail: compras@chapadaodolageado.sc.gov.br, endereçado a Pregoeira, ou ainda pessoalmente,
na Divisão de Contratos, Compras e Licitação, desta Prefeitura Municipal, situada à Rua Allan Régis Inácio, 15, Centro, em até 24 (vinte e
quatro) horas antes da data marcada para a reunião destinada ao recebimento dos envelopes.
Chapadão do Lageado/SC, 29 de junho de 2021.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3123907

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA N° 350/2021
O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50,
inciso VII, da Lei Orgânica do Município, c/c o art.78, caput, da Lei Complementar nº. 008/99,
RESOLVE:
Art.1º Conceder férias regulamentares relativas ao período aquisitivo de 07.01.2018 a 06.01.2019, a JOELSIO MACHADO, ocupante do cargo
efetivo de Contador, na Secretaria Municipal Fazenda.
Art. 2° Autorizar o servidor a gozar férias de 20 (vinte) dias no período de 29.06.2021 à 18.07.2021, acrescidas de 1/3 do abono constitucional e conversão de 1/3 em abono pecuniário, conforme arts. 46 e 78, § 3º, da LC nº. 008 de 23/12/99.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 28 de junho de 2021.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 351/2021

Publicação Nº 3123914

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
PORTARIA N° 351/2021
- CONSIDERANDO, a apresentação do atestado médico de 05 (cinco) dias;
O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 50 da Lei Orgânica
do Município e em conformidade o art.64, I, e §2º, da LC n° 008/99:
RESOLVE:
Art.1º Conceder em favor da servidora Pública MARILÉIA MICHELS KEMPNER, licença para tratamento de Saúde, pelo período de 05 (cinco)
dias, a contar de 21.06.2021 a 25.06.2021, conforme Atestado Médico, sem prejuízo de sua remuneração.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 28 de junho de 2021.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79/2021

Publicação Nº 3123824

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 79/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2021
RETIFICAÇÃO DO EDITAL nº 01
O Município de Chapadão do Lageado, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, vem por
meio deste expediente, TORNAR PÚBLICO, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a RETIFICAÇÃO nº 01 do
Edital, publicado no Diário Oficial dos Municípios dia 21/06/2021, página 325 -326, edição nº 3537, cuja alteração passa a vigorar a seguinte
redação:
Onde Lia-se:
10.6 Serão credenciados os Leiloeiros Oficiais que atenderem as exigências e necessidades elencadas neste Edital, os quais comporão o
rol dos leiloeiros habilitados para atuação nos leilões do Município de Chapadão do Lageado/SC, sendo designados para atuação mediante
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rodízio, iniciando-se por ordem de credenciamento.
Passa a Ler-se:
9.6 Serão credenciados os Leiloeiros Oficiais que atenderem as exigências e necessidades elencadas neste Edital, os quais comporão o rol
dos leiloeiros habilitados para atuação nos leilões do Município de Chapadão do Lageado/SC, sendo designados para atuação mediante
rodízio, iniciando-se por ordem de sorteio.
9.6.1 Havendo a definição dos interessados habilitados no credenciamento, a Comissão de Licitações procederá ao sorteio, em data e horário previamente divulgados no Diário Oficial dos Municípios, para composição do primeiro ordenamento entre os credenciados para cada
item de contratação.
Ante, a alteração acima realizada, o Município de Chapadão do Lageado informa que que estará realizando inscrição para o processo de
CREDENCIAMENTO de Leiloeiros Oficiais, até dia 29 de julho de 2021.
Permanecem inalteradas as demais condições previstas no edital completo.
Chapadão do Lageado/SC, 29 de junho de 2021.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal
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Câmara Municipal
PARECER TC CONTAS 2019

Publicação Nº 3125012

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

331

SECRETARIA GERAL – SEG

Processo n.: @PCP 20/00091843
Assunto: Prestação de Contas da Prefeita referente ao exercício de 2019
Responsável: Marli Goretti Kammers
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado
Unidade Técnica: DGO
Parecer Prévio n.: 62/2020
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, reunido nesta data,
em Sessão Ordinária, com fulcro no artigo 31 da Constituição Federal, no artigo 113 da Constituição do
Estado e nos arts. 1º e 50 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, tendo examinado e discutido a
matéria, acolhe o Relatório Técnico e a Proposta de Parecer Prévio do Relator, aprovando-os:
1. EMITE PARECER recomendando à Egrégia Câmara de Vereadores a APROVAÇÃO das
contas da Prefeita Municipal de Chapadão do Lageado relativas ao exercício de 2019.
2. Recomenda à Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado:
2.1. com fulcro no art. 90, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas de Santa Catarina
(Resolução n. TC-06/2001), com o envolvimento e possível responsabilização do órgão de Controle
Interno, que doravante, adote providências, sob pena de, em caso de eventual descumprimento dos
mandamentos legais pertinentes, seja aplicada a sanção administrativa prevista no art. 70 da Lei
Complementar (estadual) n. 202/2000 (Lei Orgânica deste Tribunal), para prevenir e corrigir a restrição
descrita no subitem 9.2.1 do Relatório DGO n. 167/2020:
2.1.1. Ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público, no prazo estabelecido,
de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, de modo a garantir a
transparência da gestão fiscal, em descumprimento ao estabelecido no art. 48-A, II da Lei Complementar
n. 101/2000 alterada pela Lei Complementar n. 131/2009 c/c o art. 7°, II do Decreto n. 7.185/2010
(Capítulo 7).
2.2. que adote providências tendentes a garantir o alcance das Metas pactuadas para saúde de
Chapadão do Lageado, observados os Planos de Saúde: Nacional e Estadual, naquilo que for de sua
competência, e o Plano Municipal de Saúde, bem como respeitada a Pactuação Interfederativa 2017-2021;
2.3. que garanta o atendimento na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, em cumprimento
ao art. 208, I, da Constituição Federal e à parte inicial da Meta 1 da Lei n. 13.005/2014 (Plano Nacional de
Educação – PNE);
2.4. que formule os instrumentos de planejamento e orçamento público competentes – o Plano
Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) – de
maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e
estratégias do Plano Nacional de Educação (PNE) e com o Plano Municipal de Educação (PME), a fim de
viabilizar sua plena execução e cumprir o preconizado no art. 10 da Lei n. 13.005/2014 (Plano Nacional
de Educação – PNE), bem como para corrigir os aspectos referidos na fundamentação da proposta de
voto;
2.5. que observe o § 1º do art. 40 do Estatuto da Cidade, a fim de que o seu planejamento
orçamentário (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual) incorpore as
diretrizes e as prioridades contidas no Plano Diretor em vigor;
2.6. que adote providências tendentes a garantir que o Órgão Central de Controle Interno atente
para o cumprimento do conteúdo mínimo do relatório do órgão central do sistema de controle interno do
Poder Executivo, nos termos do Anexo II, da Instrução Normativa n. TC-0020/2015, com especial
atenção ao item XVIII, identificando todos os gastos extraordinários realizados para atendimento
específico com a pandemia do novo coronavírus;
Processo n.: @PCP 20/00091843

Parecer Prévio n.: 62/2020

1

Esse documento foi assinado digitalmente por Gerson dos Santos Sicca e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2000091843 e o codigo: 361E2
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

332

SECRETARIA GERAL – SEG

2.7. que após o trânsito em julgado, divulgue esta Prestação de Contas e o respectivo Parecer
Prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o art. 48 da Lei
Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
3. Solicita à Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado que comunique ao Tribunal de Contas
o resultado do julgamento das Contas Anuais em questão, da Prefeita Municipal, conforme prescreve o
art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, inclusive com a remessa do ato respectivo e da ata da
sessão de julgamento da Câmara.
4. Determina a ciência deste Parecer Prévio à Câmara Municipal de Chapadão do Lageado.
5. Determina a ciência deste Parecer Prévio, bem como do Relatório do Voto do Relator e
do Relatório DGO n. 167/2020 que o fundamentam:
5.1. à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ituporanga, com fulcro no Termo de Cooperação
n. 049/2010, em razão da tendência de queda dos percentuais na taxa de atendimento na pré-escola para
crianças de 4 a 5 anos de idade no Município de Chapadão do Lageado (Meta 1 do Plano Nacional de
Educação);
5.2. ao Conselho Municipal de Educação de Chapadão do Lageado, acerca da análise do
cumprimento dos limites na Educação e no FUNDEB, dos Pareceres do Conselho do FUNDEB e de
Alimentação Escolar, do monitoramento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação e da vinculação do
orçamento ao PNE (itens 5.2, 6.1, 6.5 e 8.2 do Relatório DGO);
5.3. ao Conselho Tutelar de Chapadão do Lageado, em razão da tendência de queda dos
percentuais na taxa de atendimento da pré-escola (Meta 1 do Plano Nacional de Educação);
5.4. e do Parecer n. MPC/1490/202, à Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado.
Ata n.: 25/2020
Data da sessão n.: 09/09/2020 - Ordinária - Virtual
Especificação do quórum: Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Herneus De Nadal, Wilson Rogério
Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, Cesar Filomeno Fontes, Luiz Eduardo Cherem e José Nei Alberton
Ascari
Representante do Ministério Público de Contas/SC: Cibelly Farias
Conselheiros-Substitutos presentes: Gerson dos Santos Sicca, Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes
Iocken
ADIRCÉLIO DE MORAES FERREIRA
JÚNIOR
Presidente

GERSON DOS SANTOS SICCA
Relator

Fui presente: CIBELLY FARIAS
Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas/SC

Processo n.: @PCP 20/00091843

Parecer Prévio n.: 62/2020

2

Esse documento foi assinado digitalmente por Gerson dos Santos Sicca e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2000091843 e o codigo: 361E2
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Chapecó
Prefeitura
DECRETO 40.873

Publicação Nº 3124972

DECRETO Nº. 40.873, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre afastamento à servidora pública municipal para servir outro Órgão ou Entidade 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 art. 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó, combinado com a Lei Complementar nº 130/01, CONSIDERANDO o Decreto nº. 38.600, de 04 de
março de 2020, prorrogado pelo Decreto nº. 40.749, de 27 de maio de 2021, CONSIDERANDO a data-fim da respectiva requisição perante
a Justiça Eleitoral constante também do Ofício ZE 035 n. 016/2021, de 12 de maio de 2021, o qual requisita, por sua vez, a prorrogação da
referida cedência, CONSIDERANDO a efetiva deliberação acerca da matéria no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, tendo sido recebida na
presente data, por meio da 35ª Zona Eleitoral, informação da publicação da Resolução TSE n. 23.643/2021, cujo artigo 1º preceitua: "Fica
prorrogada para 4 de julho de 2023 a permanência daqueles servidores cujo prazo requisitório se encerra no ano de 2021" e CONSIDERANDO o Memorando n° 45.207/2021,
DECRETA :
Art. 1º Fica prorrogado, no período de 05 de julho de 2021 à 04 de julho de 2023, o Decreto n° 38.600, de 04 de março de 2020, que
concedeu afastamento para servir a outro Órgão ou Entidade, à servidora pública municipal ELOÁ FORTES, matrícula 12.845, ocupante do
cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Internos, para o Tribunal Regional Eleitoral, junto ao juízo da 035º Zona Eleitoral.
Parágrafo único. O ônus decorrente do pagamento dos vencimentos do servidor público municipal descrito no caput do presente artigo
caberá ao Município de Chapecó/SC.
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 Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 28 de junho de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 40.874

Publicação Nº 3124985

DECRETO N.º 40.874, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre tombamento do prédio que abriga a Escola Marechal Bormann e dá outras providências.
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 mais o que estabelece o inciso IX do artigo 30, da Constituição Federal e a Lei nº 3.531/93,
CONSIDERANDO o Memorando n° 45.674/2021; CONSIDERANDO o Termo de Cooperação Técnica Nº 89/2018, CONSIDERANDO o Parecer
Técnico Nº 38/2019/GAM/CAT, de 25 de abril de 2019, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional Técnico do Ministério Público de Santa
Catarina; CONSIDERANDO o Parecer Técnico Nº 03/2020, de 22 de setembro de 2020, elaborado por um membro da Comissão Permanente
de Patrimônio Cultural vinculada ao Conselho Municipal de Políticas Culturais de Chapecó, instituída pela Resolução Normativa Nº 004 de
2019; CONSIDERANDO a Notificação de Tombamento Provisório Nº 02/2020, de 07 de outubro de 2020; CONSIDERANDO a Portaria SECUL
Nº 24/2020, de 07 de outubro de 2020, que dispõe sobre a instauração de processo de tombamento de bem imóvel; e CONSIDERANDO
o OFÍCIO Nº 06.2018.00006707-3-0044/2021/09PJ/CHA da 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Chapecó, de 18 de junho de 2021,
DECRETA :
Art. 1º Fica homologado o tombamento do Prédio que abriga a Escola Marechal Bormann, localizado na Travessa Brasil, 31 D, Centro, Chapecó, Santa Catarina.
Art. 2º O tombamento visa proteger a edificação, o que significa que a mesma não pode ser demolida, devendo ser preservada sua volumetria externa, ou seja, fachadas e cobertura.
§ 1°São admitidas reformas internas, desde que não interfiram ou modifiquem o exterior da edificação.
§ 2º A edificação que abriga a escola Marechal Bormann, constitui-se como importante legado histórico e arquitetônico da cidade. Trata-se
do mais antigo espaço de ensino de Chapecó, criado poucos anos após a emancipação política do município, tendo funcionado em diferentes
locais e com diferentes denominações ao longo de sua história, sendo a primeira delas Escola Feminina de Passo dos Índios. Em 1953 foi
inaugurado o prédio atual que é o objeto desta lei de tombamento.
§ 3º O tombamento do imóvel é efetivado com base na Lei 3.531/1993, com a anuência do Estado que é o proprietário do imóvel, que
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assume total responsabilidade com a preservação, manutenção e restauração conforme for necessário, assim como as demais adequações
para o bom uso do imóvel.
Art. 3º O tombamento pelo Município, não altera a utilização da edificação para os fins a que se destina.
Art. 4º A Secretaria de Cultura comunicará por ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para averbação do presente Tombamento.
Art. 5º O imóvel ora tombado será inscrito no Livro do Tombo.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 28 de junho de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 40865

Publicação Nº 3124957

DECRETO Nº. 40.865, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação do servidor(a) público(a) municipal aprovado em Concurso Público.
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; CONSIDERANDO a Lei Complementar n° 130/01 e o disposto no art.37, II e art. 41 da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1998; CONSIDERANDO o dispositivo no Edital de Concurso n° 001/2019 e o Edital de Convocação nº
025/2021, e CONSIDERANDO o Memorando n° 45.229/2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado(a), a partir de 24 de junho de 2021, como servidor(a) público(a) municipal candidato(a) aprovado(a) em Concurso
Público, abaixo denominado, de acordo com o cargo e demais especificações que seguem:
NOME: ALEXSANDER EMANUELL SAUTIER RAMOS
CARGO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO: GRUPO III- SERVIÇOS AUXILIARES / SAU
CÓDIGO FUNCIONAL: 003512 - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SUBGRUPO: 005 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Art. 2º Este Decreto tornar-se-á sem efeitos se a posse não ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do ato de
convocação, nos termos do § 1° do artigo 13 da Lei Complementar n° 130/01.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 28 de junho de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 40866

Publicação Nº 3124960

DECRETO Nº. 40.866, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação do servidor(a) público(a) municipal aprovado em Concurso Público.
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; CONSIDERANDO a Lei Complementar n° 130/01 e o disposto no art.37, II e art. 41 da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1998; CONSIDERANDO o dispositivo no Edital de Concurso n° 001/2019 e o Edital de Convocação nº
025/2021, e CONSIDERANDO o Memorando n° 45.229/2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado(a), a partir de 24 de junho de 2021, como servidor(a) público(a) municipal candidato(a) aprovado(a) em Concurso
Público, abaixo denominado, de acordo com o cargo e demais especificações que seguem:
NOME: ELIANE BOTELHO
CARGO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
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GRUPO: GRUPO III- SERVIÇOS AUXILIARES / SAU
CÓDIGO FUNCIONAL: 003512 - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SUBGRUPO: 005 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Art. 2º Este Decreto tornar-se-á sem efeitos se a posse não ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do ato de
convocação, nos termos do § 1° do artigo 13 da Lei Complementar n° 130/01.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 28 de junho de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 40867

Publicação Nº 3124965

DECRETO Nº. 40.867, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação do servidor(a) público(a) municipal aprovado em Concurso Público.
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; CONSIDERANDO a Lei Complementar n° 130/01 e o disposto no art.37, II e art. 41 da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1998; CONSIDERANDO o dispositivo no Edital de Concurso n° 001/2019 e o Edital de Convocação nº
025/2021, e CONSIDERANDO o Memorando n° 45.229/2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado(a), a partir de 24 de junho de 2021, como servidor(a) público(a) municipal candidato(a) aprovado(a) em Concurso
Público, abaixo denominado, de acordo com o cargo e demais especificações que seguem:
NOME: FERNANDO RAFAEL LUDTKE
CARGO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO: GRUPO III- SERVIÇOS AUXILIARES / SAU
CÓDIGO FUNCIONAL: 003512 - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SUBGRUPO: 005 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Art. 2º Este Decreto tornar-se-á sem efeitos se a posse não ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do ato de
convocação, nos termos do § 1° do artigo 13 da Lei Complementar n° 130/01.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 28 de junho de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 40868

Publicação Nº 3124967

DECRETO Nº. 40.868, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação do servidor(a) público(a) municipal aprovado em Concurso Público.
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; CONSIDERANDO a Lei Complementar n° 130/01 e o disposto no art.37, II e art. 41 da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1998; CONSIDERANDO o dispositivo no Edital de Concurso n° 001/2019 e o Edital de Convocação nº
025/2021, e CONSIDERANDO o Memorando n° 45.229/2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado(a), a partir de 24 de junho de 2021, como servidor(a) público(a) municipal candidato(a) aprovado(a) em Concurso
Público, abaixo denominado, de acordo com o cargo e demais especificações que seguem:
NOME: JAQUELINE CHAVES FRANCA QUEIROZ
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
GRUPO: GRUPO IV - TÉCNICO PROFISSIONAL / TEP
CÓDIGO FUNCIONAL: 004212 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SUBGRUPO: 002 - SAÚDE PÚBLICA
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Art. 2º Este Decreto tornar-se-á sem efeitos se a posse não ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do ato de
convocação, nos termos do § 1° do artigo 13 da Lei Complementar n° 130/01.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 28 de junho de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 40869

Publicação Nº 3124968

DECRETO Nº. 40.869, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação do servidor(a) público(a) municipal aprovado em Concurso Público.
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; CONSIDERANDO a Lei Complementar n° 130/01 CONSIDERANDO o disposto no art.37, II e art. 41
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998; CONSIDERANDO o dispositivo no Edital de Concurso n° 001/2019 e o Edital de
Convocação nº 025/2021, e CONSIDERANDO o Memorando n° 45.229/2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado(a), a partir de 24 de junho de 2021, como servidor(a) público(a) municipal candidato(a) aprovado(a) em Concurso
Público, abaixo denominado, de acordo com o cargo e demais especificações que seguem:
NOME: VERUSKA SARTORI ROSSET
CARGO: CUIDADOR SOCIAL
GRUPO: GRUPO IV - TÉCNICO PROFISSIONAL / TEP
CÓDIGO FUNCIONAL: 004114 - CUIDADOR SOCIAL
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SUBGRUPO: 001 - GERAL
Art. 2º Este Decreto tornar-se-á sem efeitos se a posse não ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do ato de
convocação, nos termos do § 1° do artigo 13 da Lei Complementar n° 130/01.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 28 de junho de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 40870

Publicação Nº 3124969

DECRETO N.º 40.870, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre afastamento à servidora pública municipal para servir outro Órgão ou Entidade e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó e o disposto na Lei Complementar n.º 130/01, CONSIDERANDO o Decreto nº. 39.005, de 19 de
junho de 2020, prorrogado pelo Decreto nº. 40.791, de 10 de junho de 2021 CONSIDERANDO a data-fim da respectiva requisição perante
a Justiça Eleitoral constante também do Ofício ZE 035 n. 016/2021, de 12 de maio de 2021, o qual requisita, por sua vez, a prorrogação da
referida cedência, CONSIDERANDO a efetiva deliberação acerca da matéria no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, tendo sido recebida na
presente data, por meio da 35ª Zona Eleitoral, informação da publicação da Resolução TSE n. 23.643/2021, cujo artigo 1º preceitua: "Fica
prorrogada para 4 de julho de 2023 a permanência daqueles servidores cujo prazo requisitório se encerra no ano de 2021"; e CONSIDERANDO o Memorando n° 45.260/2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado, no período de 05 de julho de 2021 à 04 de julho de 2023, o Decreto n.º 39.005, de 19 de junho de 2020, que
concedeu afastamento para servir a outro Órgão ou Entidade, a servidora pública municipal MAIARA CORÁ, matrícula 39.465, ocupante do
cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Administração, para o Tribunal Regional Eleitoral 35ª ZE.
Parágrafo único. O ônus decorrente do pagamento dos vencimentos da servidora pública municipal descrito no caput do presente artigo
caberá ao Município de Chapecó/SC.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 28 de junho de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 40871

Publicação Nº 3124970

DECRETO Nº. 40.871, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre afastamento à servidora pública municipal para servir outro Órgão ou Entidade 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 art. 77 da Lei
Orgânica do Município de Chapecó, combinado com a Lei Complementar nº 130/01, CONSIDERANDO o Decreto nº. 39.004, de 19 de junho
de 2020, prorrogado pelo Decreto nº. 40.769, de 07 de junho de 2021, CONSIDERANDO a data-fim da respectiva requisição perante a
Justiça Eleitoral constante também do Ofício ZE 035 n. 016/2021, de 12 de maio de 2021, o qual requisita, por sua vez, a prorrogação da
referida cedência, CONSIDERANDO a efetiva deliberação acerca da matéria no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, tendo sido recebida na
presente data, por meio da 35ª Zona Eleitoral, informação da publicação da Resolução TSE n. 23.643/2021, cujo artigo 1º preceitua: "Fica
prorrogada para 4 de julho de 2023 a permanência daqueles servidores cujo prazo requisitório se encerra no ano de 2021", e CONSIDERANDO o Memorando n° 45.255/2021,
DECRETA :
Art. 1º Fica prorrogado, no período de 05 de julho de 2021 à 04 de julho de 2023, o Decreto n° 39.004, de 19 de junho de 2020, que
concedeu afastamento para servir a outro Órgão ou Entidade, à servidora pública municipal LILIAN DE BORBA DE BONA, matrícula 51.636,
ocupante do cargo de provimento efetivo de Monitor Social, para o Tribunal Regional Eleitoral 35ª ZE.
Parágrafo único. O ônus decorrente do pagamento dos vencimentos da servidora pública municipal descrito no caput do presente artigo
caberá ao Município de Chapecó/SC.
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 Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 28 de junho de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 40872

Publicação Nº 3124971

DECRETO Nº. 40.872, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre afastamento ao servidor público municipal para servir outro Órgão ou Entidade 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 art. 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó, combinado com a Lei Complementar nº 130/01, CONSIDERANDO o Decreto nº. 39.007, de 19 de
junho de 2020, prorrogado pelo Decreto nº. 40.750, de 27 de maio de 2021, CONSIDERANDO a data-fim da respectiva requisição perante
a Justiça Eleitoral constante também do Ofício ZE 035 n. 016/2021, de 12 de maio de 2021, o qual requisita, por sua vez, a prorrogação da
referida cedência, CONSIDERANDO a efetiva deliberação acerca da matéria no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, tendo sido recebida na
presente data, por meio da 35ª Zona Eleitoral, informação da publicação da Resolução TSE n. 23.643/2021, cujo artigo 1º preceitua: "Fica
prorrogada para 4 de julho de 2023 a permanência daqueles servidores cujo prazo requisitório se encerra no ano de 2021", e CONSIDERANDO o Memorando n° 45.221/2021,
DECRETA :
Art. 1º Fica prorrogado, no período de 05 de julho de 2021 à 04 de julho de 2023, o Decreto n° 39.007, de 19 de junho de 2020, que concedeu afastamento para servir a outro Órgão ou Entidade, ao servidor público municipal GABRIEL ANDREY MICHELOTTO, matrícula 39831,
ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Administração, para o Tribunal Regional Eleitoral 35ª ZE.
Parágrafo único. O ônus decorrente do pagamento dos vencimentos do servidor público municipal descrito no caput do presente artigo
caberá ao Município de Chapecó/SC.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 28 de junho de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

LEI 7.493

Publicação Nº 3124973

LEI Nº 7.493 DE 28 DE JUNHO DE 2021
Denomina via pública no Município de Chapecó.
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 denominada a estrada rural, abertura de acesso principal em favor dos imóveis lindeiros, por meio da implantação de via de
acesso público perpétua no km 14,7 da BR480, até a Empresa Diana Pet Food na localidade da Serrinha, neste município, de: ESTRADA
RURAL ANACLETO BALDISSERA.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 28 de junho de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

LEI 7494

Publicação Nº 3124951

LEI Nº 7.494 DE 28 DE JUNHO DE 2021
Denomina via pública no Município de Chapecó.
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 denominada a estrada rural sita no bairro trevo, que inicia na Marginal Pedro Giocondo Cella, Km 09 e se estende até a BR 282,
de ESTRADA RURAL PEDRO DOMINGOS BOFF.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 28 de junho de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
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EDITAL SEDUC 010/2021

Publicação Nº 3123720

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EDITAL SEDUC 010/2021
Convoca candidatos interessados para
inscrição e respectiva escolha de vaga
visando à contratação de pessoal em
caráter temporário para o Magistério
Público Municipal no ano letivo de 2021, e
apresenta correspondente Quadro de Vaga
mediante Chamada Pública, conforme Edital
SEDUC Nº 002/2021.
ASTRIT MARIA SAVARIS TOZZO, Secretária de Educação do Município de
Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, nos termos
do art. 37 da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar n.
531, de 23 de maio de 2014, bem como o Edital SEDUC Nº 002/2021, TORNA
PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue:
1. CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO E ESCOLHA DE VAGA: ficam
convocados os candidatos interessados (pessoalmente ou mediante procuração por
instrumento público ou particular contendo poder específico para o ato, sendo
necessário o reconhecimento de firma em cartório, pelo outorgante, com a devida
apresentação de documento de identidade original daquele que efetuar a inscrição e
escolha - candidato ou procurador) para inscrever-se na Chamada Pública e realizar
a respectiva escolha de vagas, nos termos do Edital SEDUC N° 002/2021, mediante
apresentação no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, situado na R.
Jonas Rauen, 53-E, centro, Chapecó, SC, CEP 89812-000,
munidos da
documentação estabelecida no instrumento editalício mencionado (CPF original e
cópia; RG original e cópia; comprovante graduação e pós-graduação (caso tenha);
tempo de serviço) conforme Cronograma a seguir:
DATA
30/06/2021

HORÁRIO DE
INÍCIO
14:00h

ÁREA DE ATUAÇÃO/DISCIPLINA
Ensino Religioso

2. DO QUADRO DE VAGAS:
ÁREA DE
ATUAÇÃO/DISCI
PLINA
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01/07/2021 A 17/12/2021

2.1. A vaga apresentada na referida Chamada Pública motiva-se pelo disposto em
art. 2º, inciso II da Lei Complementar n. 531, de 23 de maio de 2014.
2.2. O candidato que estiver acometido com a COVID-19, deverá observar o
disposto no 5.1. do Edital SEDUC 002/2021.
2.3. Os candidatos deverão adotar as seguintes medidas de PREVENÇÃO
CONTRA A COVID – 19:
• USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS;
• CADA CANDIDATO DEVERÁ LEVAR SUA PRÓPRIA CANETA PARA
ASSINAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS;
• O CANDIDATO NÃO DEVERÁ LEVAR CRIANÇAS E ACOMPANHANTES
PARA O LOCAL DE ESCOLHA DE VAGA;
• MANTER A DISTÂNCIA DE 1,5m DOS DEMAIS CANDIDATOS;
• OBSERVAR E CUMPRIR RIGOROSAMENTE OS PROTOCOLOS DE
DISTANCIAMENTO EXIGIDOS.
Chapecó (SC), 28 de junho de 2021.

ASTRIT MARIA SAVARIS TOZZO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
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Cocal do Sul
Prefeitura
TERMO ADITIVO 01/2021

Publicação Nº 3123122

ADITIVO Nº: 01/2021.
CONTRATO Nº: 531.383-71/2020
TIPO DE ADITIVO: SEGUNDO T.A.
AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TOMADOR: MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL.
Objeto do Contrato: A CAIXA concede ao TOMADOR financiamento proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com finalidade única e exclusiva de financiar Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes
e suas suplementações e conforme a lei Autorizativa nº 1.498/2019 de 18/09/2019.
Objeto do Aditivo: O presente instrumento tem por objetivo alterar a CLAUSULA TRIGÉSIMA OITAVA do contrato de financiamento nº
531.383-71/20, de 05/03/2021.
Assinatura: 11/06/2021
Valor: R$: 379.956,17 (trezentos e setenta e nove mil e novecentos e cinquenta e seis reais com dezessete centavos)
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Concórdia
Prefeitura
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 005/2021

Publicação Nº 3124800

ESTADO DE SANTA CATARINA / MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Rua Leonel Mosele, 62, Centro – CEP 89700-176 Concórdia – SC
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 005/2021
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 aos contribuintes
abaixo citados, a comparecer no Setor de Fiscalização de Tributos 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. AJS SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO LTDA - CPF/CNPJ: 33.445.239/0001-24 RUA SILVINO CIARINI, 155 - DOS INDUSTRIÁRIOS
- DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 101/2021 de 25/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento
referente ao exercício de 2020 – parcela 3 – Valor: R$ 107,34
2. AKAZZUS CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA - CPF/CNPJ: 10.297.806/0001-47 TRAVESSA ANTONIO BRUNETTO, 24 - CENTRO - DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 113/2021 de 25/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente
ao exercício de 2021 – parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 369,53
3. ALINE BALBINOT 06637652938 - CPF/CNPJ: 27.585.961/0001-61 ÁREA RURAL, S/N - INTERIOR - DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador:
1) Not. Fiscal 97/2021 de 25/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2020 – parcelas
1, 2 e 3 – Valor: R$ 329,95
4. ARTBLOC ARTEFATOS E BLOCOS CONCORDIA LTDA - CPF/CNPJ: 37.001.679/0001-43 ÁREA RURAL, S/N - LINHA FRAGOSOS - DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 89/2021 de 24/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente
ao exercício de 2021 – parcela única – Valor: R$ 169,95
5. BASE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CPF/CNPJ: 33.864.175/0001-04 RUA ANITA GARIBALDI, 365 - CENTRO - DESCRIÇÃO
DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 85/2021 de 23/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao
exercício de 2021 – parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 756,61
6. BEATRIZ BALBINOT 08369454925 - CPF/CNPJ: 28.857.479/0001-04 RUA DAS CASTANHEIRAS, 320 - FLORESTA - DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 98/2021 de 25/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício
de 2020 – parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 329,95
7. CASSIA PAULA BELORINI - CPF/CNPJ: 21.088.870/0001-34 RODOVIA BR-153, S/N - SÃO JOSÉ - DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador:
1) Not. Fiscal 102/2021 de 25/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2020 – parcelas
1 e 2 – Valor: R$ 1230,91
8. CLAIRTON RUDINEI LORENZETT - CPF/CNPJ: 030.501.359-99 RUA ORESTE FARINA, S/N - CENTRO - DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato
Gerador: 1) Not. Fiscal 104/2021 de 25/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2020
– parcela única – Valor: R$ 32,25; 2) Not. Fiscal 158/2021 de 25/06/2021; ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza referente
ao exercício de 2020 – competências 10, 11 e 12 – Valor: R$ 101,77
9. D & E COMERCIO DE CELULARES LTDA ME - CPF/CNPJ: 25.293.064/0002-30 RUA DO COMERCIO, 266 - CENTRO - DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 156/2021 de 24/06/2021; ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza referente ao exercício
de 2020 – parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 858,51
10. DAVI RAFAEL LONGHI - CPF/CNPJ: 096.010.219-14 RUA MARECHAL DEODORO, S/N - NAZARÉ - DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador:
1) Not. Fiscal 107/2021 de 25/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2018 – parcela
única – Valor: R$ 57,01; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2019 – parcelas 1, 2 e 3 –
Valor: R$ 129,27; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2020 – parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$
117,98; ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza referente ao exercício de 2018 – competências 7, 8, 9, 10, 11 e 12 – Valor:
R$ 247,95; ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza referente ao exercício de 2019 – competências 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 e 12 – Valor: R$ 464,57; ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza referente ao exercício de 2020 – competências 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 – Valor: R$ 422,71
11. DILMAR DIAS RODRIGUES ME - CPF/CNPJ: 15.788.503/0001-40 RUA DEPUTADO CARLOS BUCHELE, 45 - CENTRO - DESCRIÇÃO DO
DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 93/2021 de 25/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao
exercício de 2020 – parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 858,44
12. ELEGANCE ODONTOLOGIA EIRELI - CPF/CNPJ: 32.144.490/0001-96 RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 3243 - SÃO CRISTÓVÃO DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 87/2021 de 24/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento
referente ao exercício de 2021 – parcela única – Valor: R$ 143,49
13. INFINITO ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CPF/CNPJ: 34.251.859/0001-95 RUA ANITA GARIBALDI, 365 - CENTRO DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 84/2021 de 23/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento
referente ao exercício de 2021 – parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 506,79
14. IRACEMA CURIOLETTI 02804495930 - CPF/CNPJ: 26.313.683/0001-20 RUA PREFEITO JOSE LUIZ DE CASTRO, 70 - NAZARÉ - DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 109/2021 de 25/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente
ao exercício de 2019 – parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 662,54; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício
de 2020 – parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 604,52
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15. IRACI MAGARINOS - CPF/CNPJ: 38.244.134/0001-20 RODOVIA SC 283, S/N - SANTO ANTONIO - DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 86/2021 de 23/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2021
– parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 235,33
16. LEUCIR CADORE JUNIOR ME - CPF/CNPJ: 17.388.399/0001-22 RUA HELEODORO DE MORAES BRANCO, 420 - INTERIOR - DESCRIÇÃO
DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 157/2021 de 24/06/2021; ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza referente ao
exercício de 2017 – competências 9, 10, 11 e 12 – Valor: R$ 240,72; ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza referente ao
exercício de 2018 – competências 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 – Valor: R$ 452,54; ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza
referente ao exercício de 2019 – competências 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 – Valor: R$ 520,85; 2) Not. Fiscal 78/2021 de 23/06/2021; TLLF –
Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2021 – parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 843,63
17. LG INDÚSTRIA DE PALLETS LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 18.181.072/0001-48 ÁREA RURAL, S/N - INTERIOR - DESCRIÇÃO DO DÉBITO:
Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 94/2021 de 25/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de
2019 – parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 1196,89
18. LP PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CPF/CNPJ: 33.811.542/0001-01 RODOVIA SC 283, 5640 - SANTO ANTONIO - DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 81/2021 de 23/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente
ao exercício de 2021 – parcela única – Valor: R$ 146,37
19. MARIANA MAGARINOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CPF/CNPJ: 39.564.519/0001-38 RUA ATALIPIO MAGARINOS, 348
- CENTRO - DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 110/2021 de 25/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e
Funcionamento referente ao exercício de 2021 – parcela única – Valor: R$ 58,96
20. MERLI GERHARDT - CPF/CNPJ: 13.579.096/0001-36 RUA LUIZ VICARI, 17 - DOS INDUSTRIÁRIOS - DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato
Gerador: 1) Not. Fiscal 91/2021 de 25/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2020
– parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 329,95
21. MOG PARTICIPAÇÕES LTDA - CPF/CNPJ: 24.273.571/0001-68 RUA ANITA GARIBALDI, 365 - CENTRO - DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato
Gerador: 1) Not. Fiscal 80/2021 de 23/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2021
– parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 263,04
22. MOISES VIEIRA DA VEIGA - CPF/CNPJ: 37.783.947/0001-26 TRAVESSA JORGE KRACKER, 15 - CENTRO - DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato
Gerador: 1) Not. Fiscal 83/2021 de 23/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2021
– parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 904,68
23. N. F. CAUS COMERCIO DE COSMETICOS - CPF/CNPJ: 27.881.536/0001-10 RUA OSWALDO VALENTIM ZANDAVALLI, 133 - CENTRO DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 82/2021 de 23/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento
referente ao exercício de 2021 – parcela única – Valor: R$ 134,35
24. PAULO ROBERTO LAZZAROTTI - CPF/CNPJ: 30.192.414/0001-20 RUA GUILHERME HELMUTH ARENDT, 306 - CENTRO - DESCRIÇÃO
DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 99/2021 de 25/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao
exercício de 2020 – parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 691,41
25. PEDERSSETTI E MOREIRA REPRESENTAÇÕES LTDA - CPF/CNPJ: 34.687.358/0001-56 RUA ANITA GARIBALDI, 365 - CENTRO - DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 111/2021 de 25/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente
ao exercício de 2021 – parcelas 2 e 3 – Valor: R$ 172,94
26. PREVITA CORRETORA DE SEGUROS EIRELI ME - CPF/CNPJ: 27.446.389/0001-50 RUA JORGE PEROZIN, 157 - FLORESTA - DESCRIÇÃO
DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 90/2021 de 24/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao
exercício de 2021 – parcela única – Valor: R$ 80,08; ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza referente ao exercício de 2021
– competência 1 – Valor: R$ 363,25
27. SAMOEL JOSE DA SILVA ME - CPF/CNPJ: 14.614.357/0001-74 RUA DO COMERCIO, 50 - CENTRO - DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 92/2021 de 25/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2020
– parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 244,43
28. SIDNEI MORAES - CPF/CNPJ: 31.159.224/0001-74 RODOVIA DEPUTADO NEUDY MASSOLINI, S/N - NOVA BRASÍLIA - DESCRIÇÃO DO
DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 100/2021 de 25/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao
exercício de 2020 – parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 326,43
29. SPB PARTICIPAÇÕES LTDA - CPF/CNPJ: 24.332.817/0001-25 RUA ANITA GARIBALDI, 365 - CENTRO - DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato
Gerador: 1) Not. Fiscal 79/2021 de 23/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2021
– parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 263,04
30. TRANSPORTES COSTA E MARCHESAN LTDA ME - CPF/CNPJ: 22.347.057/0001-02 ÁREA RURAL, S/N - INTERIOR - DESCRIÇÃO DO
DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 95/2021 de 25/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao
exercício de 2017 – parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 482,04; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício
de 2018 – parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 378,32; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2019
– parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 349,34; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2020 – parcelas
1, 2 e 3 – Valor: R$ 318,70
31. VILLA DI FIORI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CPF/CNPJ: 21.569.143/0001-99 RUA DO COMERCIO, 231 - CENTRO - DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 105/2021 de 25/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento
referente ao exercício de 2017 – parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 1336,27; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente
ao exercício de 2018 – parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 1236,68; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2019 – parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 1137,07; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de
2020 – parcelas 1, 2 e 3 – Valor: R$ 1037,51
32. WK SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - CPF/CNPJ: 35.973.430/0001-74 RUA ALBINO ROTTA, 80 - NOSSA SENHORA DA SALETE DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 88/2021 de 24/06/2021; TLLF – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento
referente ao exercício de 2021 – parcela única – Valor: R$ 80,08
GREICE KELLEN MORCHE FERNANDES
Fiscal de Tributos
ENORI ANTONIO BOLSI
Secretário Municipal da Fazenda
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Cordilheira Alta
Prefeitura
DECRETO N° 262/2021

Publicação Nº 3125139

DECRETO Nº 262/2021, DE 29 DE JUNHO DE 2021
“DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PEDIATRA, ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial
descritas na Lei Orgânica Municipal, considerando o Edital de Processo Seletivo 002/2021, com resultado final homologado em 18 de maio
de 2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica contratado, a partir do dia 29 de junho de 2021, em caráter temporário por excepcional interesse público, para atendimento
da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, ALISSON PIOVEZANI, na função de Médico Pediatra, com carga horária de 08 horas
semanais.
Art. 2º O servidor se sujeitará ao disposto na Lei Municipal n. 468/2001 e, subsidiariamente, nas Leis Complementares n. 18/2001 (Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Cordilheira Alta) e n. 93/2013 (Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos servidores de Cordilheira
Alta).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta/SC, 29 de junho de 2021.
Registrado e publicado em data supra.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATUAL DO CONTRATO N° 54/2021
PROCESSO
Nº: 92/2021

Publicação Nº 3124110
PREGÃO PRESENCIAL
Nº: 31/2021

EXTRATO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 54/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA/SC
CNPJ: 95.990.198/0001-04
CONTRATADA: BETHA SISTEMAS LTDA
CNPJ: 00.456.865/0001-67
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS
DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE
DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER EM NUVEM E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES
DE DESEMPENHO E QUALIDADE OBJETIVAMENTE.
VALOR: 194.557,84 (Cento e noventa e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos),
VIGÊNCIA = INÍCIO: 28/06/2021 TÉRMINO: 28/06/2022
Cordilheira Alta, 28 de junho de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇO 26/2021
PROCESSO
Nº: 99/2021

Publicação Nº 3123855
PREGÃO PRESENCIAL
Nº: 36/2021

EXTRATO CONTRATUAL DA ATA Nº 26/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA/SC
CNPJ: 95.990.198/0001-04
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CONTRATADA: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
CNPJ: 04.303.600/0001-80
CONTRATADA: NT LUIZE EIRELI
CNPJ: 93.577.427/0001-38
CONTRATADA: JUCAR ESPORTES E PAPELARIA EIRELI
CNPJ: 03.652.444/0001-08
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE CORDILHEIRA ALTA/SC.
VALOR: R$ 21.982,00 (Vinte e um mil novecentos e oitenta e dois reais).
VIGÊNCIA = INÍCIO: 28/06/2021 TÉRMINO: 28/06/2022
Cordilheira Alta, 28 de junho de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE RESULTADO PROCESSO 99/2021 PREGÃO PRESENCIAL 36/2021

Publicação Nº 3123880

EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Município de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, torna público o resultado da licitação conforme abaixo especifica:
MODALIDADE: Pregão Presencial n° 36/2021
JULGAMENTO: Menor preço por item
PROCESSO: 99/2021.
SOLICITANTE: SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE CORDILHEIRA ALTA/SC.
VALOR TOTAL DO PROCESSO: R$ 21.982,00 (Vinte e um mil novecentos e oitenta e dois reais).
ADJUDICAÇÃO: Decaído o direito de recorrer e considerada aceitável a melhor proposta, a Pregoeira e a Equipe de Apoio declara vencedora
as empresas: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP para os itens: 1, 5, 10 e 11 no valor total R$ 7.38420, NT LUIZE EIRELI para os itens:
6, 7, 8, 9, 13 e 14 no valor total R$ 8.288,00 e a empresa JUCAR ESPORTES E PAPELARIA EIRELI para os itens: 2, 3, 4 e 12 no valor total R$
6.309,80 adjudicado em favor das empresas o objeto da licitação em epígrafe. Após publicado este resultado no órgão oficial de publicação
do Município, os autos serão encaminhados para o Ordenador de Despesas para análise e homologação se assim o decidir.
Cordilheira Alta, SC, em 28 de junho de 2021.
MARIA EDUARDA NICHETTI
Pregoeira

EXTRATO DO RESULTADO DA LICITAÇÃO 92/2021 PREGÃO PRESENCIAL 31/2021

Publicação Nº 3124112

EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Município de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, torna público o resultado da licitação conforme abaixo especifica:
MODALIDADE: Pregão Presencial n° 31/2021
JULGAMENTO: Menor preço por lote
PROCESSO: 92/2021.
SOLICITANTE: MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA, FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE CORDILHEIRA ALTA E CÂMARA DE VEREADORES DE
CORDILHEIRA ALTA / SC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE
GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER EM NUVEM E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE
DESEMPENHO E QUALIDADE OBJETIVAMENTE DESCRITOS NESTE EDITAL.
VALOR TOTAL DO PROCESSO: R$ 235.248,84 (Duzentos e trinta e cinco mil duzentos e quarenta e oito reais com oitenta e quatro centavos).
ADJUDICAÇÃO: Decaído o direito de recorrer e considerada aceitável a melhor proposta, a Pregoeira e a Equipe de Apoio declara vencedora
as empresas: BETHA SISTEMAS LTDA para o lote: 1 no valor total 235.248,84 adjudicado em favor das empresas o objeto da licitação em
epígrafe. Após publicado este resultado no órgão oficial de publicação do Município, os autos serão encaminhados para o Ordenador de
Despesas para análise e homologação se assim o decidir.
Cordilheira Alta, SC, em 28 de junho de 2021.
MARIA EDUARDA NICHETTI
Pregoeira
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Publicação Nº 3124006

PORTARIA Nº 346/2021
“CONCEDE LICENÇA PATERNIDADE A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o
disposto no Art. 70 da Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com o Art.78 – Inciso III – do Estatuto do Servidor Público Municipal - Lei
Complementar N° 018/2001, resolve:
Art. 1º Conceder 05 (cinco) dias consecutivos de licença por nascimento do(a) filho(a), ao Sr. VALDEMAR MARTINS, ocupante do cargo de
Engenheiro Civil, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, lotado na Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/06/2021.
Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.
Cordilheira Alta, SC, 04 de junho de 2021.
Registrada e publicada em data supra.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 400/2021

Publicação Nº 3124238

PORTARIA Nº 400/2021
“DISPÕE SOBRE A RELOTAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o
disposto no artigo 70, inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e artigo 35, § 1º, da Lei Complementar n° 018/2001,
RESOLVE:
Art. 1º Relotar, a partir do dia 28 de junho de 2021, de ofício, no interesse da Administração, o servidor ANDERSON DALARIVA VILLANI,
matricula n. 1374101, ocupante do cargo de Assistente Técnico de Secretaria, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, para a Secretaria Municipal de Água e Saneamento Básico.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta/SC, 28 de junho de 2021.
Registrada e publicada em data supra.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 401/2021

Publicação Nº 3124239

PORTARIA Nº 401/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, especialmente as descritas no artigo 70,
inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Cordilheira Alta,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos ao servidor municipal Ivonei Breansini, matricula nº 489001, ocupante do cargo de motorista, 15 (quinze) dias de
férias, relativas ao período aquisitivo de 27/06/2019 a 26/06/2020, que serão gozadas a partir do dia 05/07/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga na competência de junho de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta, SC, 28 de junho de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
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Coronel Freitas
Prefeitura
CONCORRÊNCIA 05/2021

Publicação Nº 3123632
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DFBF19AA709E812BC03DB4EF2D3458337117B96B

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Concorrência Nº 05/2021.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DO COLÉGIO SIMÕES
LOPES, NOS TERMOS DO PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORCAMENTO, ANEXO AO EDITAL.
Tipo: Menor preço global.
Entrega dos envelopes: até as 08h30min do dia 30/07/2021.
Abertura dos envelopes: na sequência às 08h30min do dia 30/07/2021.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta
feira das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h ou pelo fone 3347.3400.
Coronel Freitas (SC) 28 de junho de 2021.
DELIR CASSARO
Prefeito Municipal.
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Coronel Martins
Prefeitura
HOMOLOGAÇÃO PROCESSO FUNSAU 006/2021

Publicação Nº 3124393
Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CORONEL MARTINS

Nr.: 2/2021

CNPJ:
11.364.954/0001-08
Telefone: (49) 3453-0011
Endereço: Rua Getulio Vargas, 221 - Centro
CEP:
89837-000 - Coronel Martins

Processo Adm.:
Data do Processo:

6/2021
28/06/2021

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:

6/2021
2/2021 - DL
Dispensa de licitação
28/06/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA
CAMPANHA DE PREVENÇÃO A COVID-19.

Participante: EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA
Item

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

1

CONFECÇÃO DE OUTDOOR, IMPRESSÃO EM LONA, 4 CORES, 4,000
TAMANHO DE 3X6M, COM ARTES INDICATIVAS DE PREVENÇÃO AO
COVID, 4 MODELOS, COM INSTALAÇÃO.

Qtd.

UN

1.080,00

4.320,00

2

CONFECÇÃO DE OUTDOOR, IMPRESSÃO EM LONA, 4 CORES, 1,000
TAMANHO DE 3X9M, COM ARTE CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO
COVID, COM INSTALAÇÃO

UN

1.620,00

1.620,00

3

CONFECÇÃO DE PANFLETOS COM ORIENTAÇÕES DO COVID, 1.000,0
IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115G, 4X4 COR, TAMANHO DE 15X21,
CORTE RETO

UN

0,78

780,00

4

CONFECÇÃO DE CARTAZ, IMPRESSO EM PAPEL COUCHE, 4X0 COR, 50,000
TAMANHO DE 34X25CM

UN

8,50

425,00

5

IMPRESSÃO DE CARTAZ, COM ORIENTAÇÕES DO COVID, TAMANHO 16,000
DE 30X66CM

UN

22,00

352,00

6

IMPRESSÃO DE CARTAZ, COM ORIENTAÇÕES DO COVID, TAMANHO 4,000
DE 30X96CM

UN

30,00

120,00

7

ARTES PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA SOCIAL

UN

25,00

125,00

Total do Participante:

7.742,00

5,000

Unidade

Total Geral:

7.742,00

Coronel Martins, 28/06/2021

MOACIR BRESOLIN
Prefeito Municipal
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Corupá
Prefeitura
DECRETO Nº 2.279/2021 - AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3124615

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

Avenida Getúlio Vargas, 443 – Fone (0**47) 3375-6500 – 89.278-000 – Corupá –SC
https://corupa.atende.net e-mail: gabinete@corupa.sc.gov.br
DECRETO Nº 2.279/2021

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº 2445/2020 de 17 de dezembro de 2020,
DECRETA:

Art. 1 Fica o chefe dor Poder Executivo Municipal, autorizar e abrir por Decreto, Créditos Adicionais
Suplementares até o limite do valor de R$ 124.809,96 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e nove reais e noventa e
seis centavos)
Código
03
001
0004.0122.0009.1007

Classificação
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
DIVISÃO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONSTR. NOVA PREFEITURA
Operações de Credito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.
01830012
Cor.
3449000000000000000 Aplicações diretas
20
Referência Dotação

Valor

R$ 124.809,96

TOTAL R$

124.809,96

Art. 2 Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos
do excesso de arrecadação da seguinte fonte de recurso consignada no Orçamento do Município a saber.
Código

Classificação
Operações de Credito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.
Cor.

01830012

Valor
R$ 124.809,96

TOTAL R$

124.809,96

Art. 3 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 29 de junho de 2021.

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL DE CORUPÁ
SANDRO ROGÉRIO GLATZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.
“CAPITAL CATARINENSE DA BANANA”
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LEI Nº 2.466, DE 25 DE JUNHO DE 2021. INSTITUI O “DIA DA CELEBRAÇÃO CRISTÃ” NO MUNICÍPIO DE
CORUPÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3123166

LEI Nº 2.466, de 25 de Junho de 2021.
INSTITUI O “DIA DA CELEBRAÇÃO CRISTÃ” NO MUNICÍPIO DE CORUPÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber aos habitantes do Município de Corupá que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de Corupá o “Dia da Celebração Cristã” a ser comemorado sempre na terceira semana do
mês de Novembro, passando a fazer parte do calendário de eventos do Município.
Art. 2º - O dia da Celebração Cristã, será comemorado pelas Igrejas e entidades com atuação no Município de Corupá/SC.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete de Prefeito Municipal de Corupá, 25 de Junho de 2021.
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda aos vinte cinco dias do mês de junho do
ano de dois mil e vinte um.
Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

LEI Nº 2.467, DE 25 DE JUNHO DE 2021. DENOMINA DE MORRO DO SÜSSENBACH, O MIRANTE DO MUNICÍPIO
DE CORUPÁ, ESTADO DE SANTA CATARINA

Publicação Nº 3123168

LEI Nº 2.467, de 25 de Junho de 2021.
DENOMINA DE MORRO DO SÜSSENBACH, O MIRANTE DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ, ESTADO DE SANTA CATARINA.
O Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos que a Câmara de Vereadores
aprovou e, eu sanciono a presente lei:
Art. 1º - Fica denominado de MORRO DO SÜSSENBACH, o mirante situado a margem esquerda da Rua Francisco Mees, Bairro XV de Novembro, cidade de Corupá, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentarias próprias, suplementadas se
necessário.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete de Prefeito Municipal de Corupá, 25 de Junho de 2021.
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda aos vinte cinco dias do mês de junho do
ano de dois mil e vinte um.
Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.
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Publicação Nº 3123657
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4677AC8957B60AC34476ACABD6C5C643DB54BA9A

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
PROCESSO LICITATÓRIO nº 052/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO 013//2021
CONTRATO Nº 020/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no
CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal
na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.
CONTRATADO:
INFO
PUBLIS
SISTEMAS
E
ASSESSORIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o no 15.653.345/0001-11,
estabelecida na Rua Najla Carone Guedert, n.º 1080,
Sala 606, Bairro Pagani, do Município de Palhoça,
Estado de Santa Catarina.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DESCRIÇÃO:
1.1. O objeto do contrato consiste na contratação de
empresa para prestação de serviços técnicos
especializados de gestão aplicada ao setor público, com
enfoque no acompanhamento e orientação nas áreas
financeira, contábil, recursos humanos, e-SFINGE
(TCE/SC) e SICONFI.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR:
3.1. O valor total do presente contrato para a prestação
dos serviços já elencados, objeto de deste contrato é R$
16.100,00 (dezesseis mil e cem reais).
3.2. O pagamento será efetuado em 7 (sete) parcelas
mensais de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), via
Ordem de Pagamento, mensalmente, até o 15° (décimo
quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, após a
quitação de eventuais multas que tenham sido impostas
à licitante vencedora e mediante o aceite da NOTA
FISCAL.
Data da Assinatura: 25/06/2021
Data da Vigência: 25/01/2022
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL
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Publicação Nº 3124612

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 65DB4237BA1F185D3C1DC806ED32626B5BA3A716

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o
nº 83.102.467/0001-70, com sede administrativa na
Avenida Getulio Vargas, nº 443, centro, na Cidade de
Corupá (SC).
CONTRATADA: TECNOPONTA COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EMPREITEIRA DE
MÃO DE OBRA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº
80.161.672/0001-18 e inscrição Estadual nº.
254.936.903, estabelecida na Rua Jorge Wille, nº 538,
bairro Bomplandt, município de Corupá, estado de Santa
Catarina, CEP 89278-000
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO
Conforme disposto na Cláusula Segunda do Contrato
original, prorroga-se o prazo de vigência do presente
contrato por 90 (noventa) dias, ou seja, de 30 de junho de
2021 até 28 de setembro de 2021.
Data da Assinatura: 24/06/2021.
Data da Vigência: De 30/06/2021 à 28/09/2021
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL
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Publicação Nº 3123572

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4C6B0B48A469E138783FEE9FF2BA974FBDE5CBB4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
055/19
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no
CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal
na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.
CONTRATADO: SERRANA ENGENHARIA LTDA, com
sede na Rua Ottokar Doerffel, 841 - Atiradores – Joinville
- SC, sob o CNPJ nº. 83.073.536/0001-64.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO
Conforme disposto no contrato original, prorroga-se o
prazo de vigência do presente contrato pelo período de
01 de julho de 2021 até 02 de outubro de 2021.
Data da Assinatura: 28/06/2021
Data da Vigência: 02/10/2021
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL
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Publicação Nº 3123978

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6064E05E454393FB03738B537CEF21A8842E9B3C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
017/19
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no
CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal
na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.
CONTRATADO: SANCTORUN TRANSPORTE LTDA,
inscrita no CNPJ sob o no 19.006.294/0001-97 e
inscrição Estadual nº 257.170.812, estabelecida na Rua
Hermilio Francisco Ramos, nº 235, bairro Água Verde,
município de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
CEP 89254536.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO
Conforme disposto no contrato original, prorroga-se o
prazo de vigência do presente contrato pelo período de
185 (Cento e oitenta e cinco) dias, ou seja, de 29 de
junho de 2021 até 31 de dezembro de 2021.
Data da Assinatura: 23/06/2021
Data da Vigência: 31/12/2021
LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL
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Cunha Porã
Prefeitura
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 080/2021

Publicação Nº 3124795

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5D4354208D98626E63120A635671D2D6CF082BEB

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ
Contrato Administrativo nº 080/2021.
Das Partes: MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ E INFO DIGITALLE – SOLUÇÕES TECNOLOGICAS PARA GESTÃO DOCUMENTAL LTDA
Do Objeto: CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS LEIS MUNICIPAIS (ORDINÁRIAS E COMPLEMENTARES).
ITEM
1

QUANT
3.000

UND
UN

DESCRIÇÃO
CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS LEIS MUNICIPAIS (ORDINÁRIAS E COMPLEMENTARES).

VALOR UNIT. VALOR TOTAL
R$ 1.80
R$ 5.400,00

Processo Licitatório: 362/2021
Modalidade: DISPENSA nº 325/2021
Do Valor do Contrato: R$ 5.400,00
Data do Contrato: 28/06/2021
LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeita Municipal.

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2021

Publicação Nº 3124846

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8EA8DE1AE270A8DC03A25CBDD2CF821C4B9AC8D4

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ
AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL
Processo Licitatório: 328/2021
Modalidade: PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇO nº 029/2021
Objeto: FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
HIGIENE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
DE CUNHA PORÃ/SC.
Data da publicação: 28/06/2021
Data da abertura do certame: 12/07/2021 as 08:00 horas
LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeita Municipal.

PORTARIA N° 378, DE 25 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124024

PORTARIANº 378 , de 25 de Junho de 2021.
EXONERA A PEDIDO LUCIANE REGINA SEBBEN CONTRATADA EM CARATER TEMPORÁRIO PARA AS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LUZIA ILIANE VACARIN, Prefeita Municipal de Cunha Porã, no Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legalmente conferidas, em
especial nas Leis Complementares nº 001/90, 002/90 e 077/2020.
CONSIDERANDO o pedido de exoneração apresentado pela servidora;
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR, a pedido, em 30 de junho de 2021, LUCIANE REGINA SEBBEN, contratada em caráter temporário para as funções do
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula 3718-4, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete da Prefeita, 25 de Junho de 2021.
LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeita Municipal
Registrada e Publicada na data supra;
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Cunhataí
Prefeitura
PORTARIA Nº 082/2021

Publicação Nº 3124391

PORTARIA Nº. 082/2021 DE 28 DE JUNHO DE 2021.
“REGULAMENTA A CONCESSÃO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Prefeito Municipal de Cunhataí, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 77, inciso VI, e artigo
100, inciso II, da Lei Orgânica Municipal, e da Lei Municipal 002/2007, RESOLVE:
Art. 1º. Regulamenta a concessão de férias ao servidor público, estabelecendo o nome do servidor, o período aquisitivo e o período de gozo,
dos ocupantes do cargo de provimento efetivo, conforme segue:
NOME DO SERVIDOR
SADIMIR MORATELLI

PERÍODO AQUISITIVO
02/02/2020 A 01/02/2021

PERÍODO DE GOZO
29/06/2021 A 13/07/2021

DIAS
15

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cunhataí, Santa Catarina em 28 de junho de 2021.
LUCIANO FRANZ
Prefeito Municipal
AUGUSTO DIEL MARSCHALL
Coordenador de Gestão em Administração e Planejamento
Registrada e publicada em data supra.
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Curitibanos
Prefeitura
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 144/2021

Publicação Nº 3124435

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 144/2021
O Município de Curitibanos, SC pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Coronel Vidal Ramos, 860, Centro, neste ato
representado por seu titular Sr. Kleberson Luciano Lima, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, faz saber que se acha aberta licitação
na modalidade de concorrência do tipo menor preço global, regida pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações introduzidas
pelas Leis nº 8.883 de 8 de junho de 1994 e 9.648 de 27 de maio de 1998, regime de execução empreitada por menor preço global, cujo
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.
A Comissão Permanente de Licitacão, receberá os envelopes documentação de habilitação e envelopes propostas de preços dos interessados, devidamente protocolados no Protocolo Central da Prefeitura Municipal até as 13:30 horas do dia 30 de Julho de 2021, na sede da
Prefeitura Municipal de Curitibanos, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860.
Os envelopes contendo a documentação de habilitação e propostas de preços dos interessados, serão abertos respectivamente pela Comissão Permanente de Licitação, a partir das 14:00 horas do dia 30 de Julho de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de Curitibanos, sito
a Rua Cel. Vidal Ramos, 860.
O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem pessoalmente junto
a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Curitibanos, no horário de expediente, não sendo autorizado qualquer tipo de envio.
Curitibanos, 28 de Junho de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal

REPUBLICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2021
REPUBLICAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2021

Publicação Nº 3125009

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7CBC41E626855E232260A42549F26CE876B3C5D6

Tipo de Licitação: Menor Preço por lote.
O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, Estado de Santa Catarina, torna público, para quem interessar possa, que fará realizar licitação na modalidade Pregão, sob a forma Eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, do tipo Menor Preço por lote, 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 Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 426/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTO BOMBA TANQUE E RESGATE (ABTR-75), PLACA MLW7665, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CURITIBANOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I DESTE EDITAL, sendo que a proposta deve ser apresentada
até o dia e hora abaixo especificados.
DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: ATÉ DIA 09/07/2021
HORÁRIO LIMITE: até 14h15 min.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: DIA 09/07/2021
HORÁRIO: às 14h16min.
Curitibanos, 28 de junho de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
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Descanso
Prefeitura
DECRETO Nº 2285/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021. CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA O DESDOBRAMENTO DA
PARTE DA CHÁCARA Nº 09 EM 02 LOTES, SITO NA RUA 15 DE NOVEMBRO ESQUINA COM A RUA LUDOVICO
WRONSKI, CENTRO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ANDRÉ PASOLINI E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3125116

DECRETO Nº 2285/2021, de 28 de junho de 2021.
CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA O DESDOBRAMENTO DA PARTE DA CHÁCARA Nº 09 EM 02 LOTES, SITO NA RUA 15 DE NOVEMBRO ESQUINA COM A RUA LUDOVICO WRONSKI, CENTRO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ANDRÉ PASOLINI E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SADI INÁCIO BONAMIGO, Prefeito Municipal de Descanso, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 3º, inciso III, da Lei Complementar nº 36/2018, de 17 de dezembro de 2018,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o desdobramento de 01 lote com área de 360,00 m², da Parte da Chácara nº 09, com a área total de 790,60 m²,
sito na Rua Ludovico Wronski, Centro do Município de Descanso - SC, imóvel de propriedade de ANDRÉ PASOLINI, inscrito no CPF sob n°
050.117.099-57, registrada sob matrícula nº 4.233, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Descanso – SC, os qual passará a se
denominar de Lote Urbano nº 01 desdobrado da Parte da Chácara nº 09, com as seguintes confrontações:
Lote Urbano nº 01 desdobrado da Parte da Chácara nº 09, com área total de 360,00 m², da matrícula nº 4.233, de propriedade de André
Pasolini, confronta-se:
Inicia-se se no vértice denominado 'M1', confrontando ao NORDESTE, com a Rua Ludovico Wronski, medindo 14,43, por linha seca, até o
vértice 'M2'; ao LESTE, com a Gleba nº 05, de Sadi Antonio Lauer, matrícula nº 2.549, medindo 21,41 metros, por linha seca, até o vértice
'M3'; ao SUDOESTE, com a Gleba nº 05, de Sadi Antonio Lauer, matrícula nº 2.549, medindo 20,92 metros, por linha seca, até o vértice
'M4'; ao NOROESTE, com parte da mesma chácara nº 09, de André Pasolini, medindo 20,40 metros, por linha seca até o vértice 'M1'; início
dessa descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 360,00 m².
Art. 2º A área remanescente de 430,60 m², da Parte da Chácara nº 09, sito à Rua 15 de Novembro, esquina com a Rua Ludovico Wronski,
nesta cidade de Descanso - SC, imóvel de propriedade de ANDRÉ PASOLINI, inscrito no CPF sob n° 050.117.099-57, registrada sob matrícula
nº 4.233, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Descanso – SC, terá as seguintes confrontações:
Inicia-se se no vértice denominado 'M6', confrontando ao NORDESTE, com a Rua Ludovico Wronski, medindo 21,08, por linha seca, até o
vértice 'M1'; ao SUDESTE, com parte da mesma chácara nº 09, de Andre Pasolini (Marizete Parmeggiani Vidi), matrícula nº 4.233, medindo
20,40 metros, por linha seca, até o vértice 'M4'; ao SUDOESTE, com a Gleba nº 05, de Sadi Antonio Lauer, matrícula nº 2.549, medindo
21,08 metros, por linha seca, até o vértice 'M5'; ao NOROESTE, com a Rua 15 de Novembro, medindo 20,40 metros, por linha seca até o
vértice 'M6'; início dessa descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 430,60 m².
Art. 3º O lote urbano ora criado atende aos requisitos do Art. 2º, § 5º e Art. 3º, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.766, de 19.12.1979,
que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, contemplando a infraestrutura básica dos parcelamentos.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Descanso – SC, de 28 de junho de 2021.
Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito Municipal
Fernando Trintinaglia
Engenheiro Civil - CREA-SC 140.621-5
Certifico que publiquei o presente Decreto.
Thais Regina Durigon – Agente de Secretaria

EXTRATO LEILÃO 01/2021

Publicação Nº 3123834

MUNICIPIO DE DESCANSO
AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 01/2021
O Município de Descanso/SC, TORNA PÚBLICO que realizará LEILÃO para alienação de bens declarados inservíveis para a Administração Púbica, no dia 16/07/2021, as 10h:00min, tipo maior lance por lote, em conformidade com a lei municipal 1512/2017,1586/2018 e 1817/2021,
de acordo com as especificações contidas no edital e em seus anexos.
A integra do edital encontra disponível na página do município, www.descanso.sc.gov.br/licitacoes/
Informações pelo fone (049) 36230161 ou compras1@descanso.sc.gov.br.
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Descanso/SC, 28 de junho de 2021.
Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito Municipal

PROCESSO N° 632021 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 10/2021

Publicação Nº 3123847

MUNICIPIO DE DESCANSO
PROCESSO N° 63/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 10/2021
Objeto: contratação de software de gerenciamento, publicação, consolidação e compilação dos atos oficiais do município, permitindo consulta ao conteúdo em versões específicas (versionamento das alterações), incluindo integração das leis estaduais.
Contratado: Empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.725.725/0001-35, com sede na Rua 240, nº 400, Sala 2, Itapema/SC.
Valor: 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).
A integra dos elementos que compõe o procedimento encontra-se no endereço eletrônico www.descanso.sc.gov.br Informações pelo fone
(049) 3623 0161.
Descanso/SC, 29 de junho de 2021.
Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito
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Publicação Nº 3124685
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PORTARIAS Nº 16915/21 A Nº 16929/21

Publicação Nº 3125128

Estado de Santa Catarina

Município de Descanso
PORTARIA Nº 16915/2021, de 23 de junho de 2021.

SADI INACIO BONAMIGO, Prefeito Municipal de Descanso, Estado de
Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com o

artigo 174, inciso I, da Lei nº 086/91, de 27.12.91 e Regulamento dos Benefícios de
Previdência Social do INSS, resolve:

PRORROGAR OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 16885/2021, de 14 de
junho de 2021 QUE CONCEDEU LICENÇA PARA TRATAMENTO DE
SAÚDE

à ANDRESSA BRUGNEROTTO, Código: 3.054, brasileira, solteira,
nascida aos 20.01.1984, inscrito no CPF sob o nº 042.784.519-03 e Cédula de Identidade nº
13/R-3.963.065, residente e domiciliada na Linha São Valentin, Distrito de Itajubá, cidade de
Descanso - SC, ocupante do cargo (60) em comissão de Secretária de Assistência Social,
percebendo subsídio mensal de Secretária, regido pelo critério de confiança, de livre
nomeação e exoneração, sob o regime Estatutário, vinculado ao Regime Geral de Previdência
Social – RGPS, do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de Descanso,
pela apresentação de atestado médico, devendo manter-se afastada por 06 (seis) dias, sendo de
21 de junho de 2021 até 26 de junho de 2021, e seus efeitos a contar da presente data.
Descanso - SC, 23 de junho de 2021.

Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito de Descanso

Certifico que publiquei a presente Portaria.
Thais Regina Durigon– Agente de Secretaria

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 326

Estado de Santa Catarina

Município de Descanso
PORTARIA Nº 16916/2021, de 23 de junho de 2021.

SADI INACIO BONAMIGO, Prefeito Municipal de Descanso, Estado de
Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com o

artigo 174, inciso I, da Lei nº 086/91, de 27.12.91 e Regulamento dos Benefícios de
Previdência Social do INSS, resolve:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

à ELIÁRA BONAMIGO, Código 3.682, brasileira, solteira, nascida aos
16.08.1994, portadora do RG nº 5.657.175, e CPF nº 093.975.989-61, ocupante do cargo (12)
de Professor – Ensino Superior – Educação Física, lotada na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, para exercício das atribuições do cargo CEIEF Getúlio Vargas, CEEF
Paulo Henrique Pissaia e EBM Cachoeirinha, com carga horária de 40 horas semanais, no
período vespertino, sob o regime Estatutário, vinculada ao Regime Geral de Previdência
Social – RGPS, do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de Descanso,
pela apresentação de atestado médico, devendo manter-se afastada por 03 (três) dias, sendo de
23 de junho de 2021 até 25 de junho de 2021, e seus efeitos a contar da presente data.
Descanso - SC, 23 de junho de 2021.

Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito de Descanso

Certifico que publiquei a presente Portaria.
Thais Regina Durigon– Agente de Secretaria
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Estado de Santa Catarina

Município de Descanso
PORTARIA Nº 16917/2021, de 23 de junho de 2021.

SADI INACIO BONAMIGO, Prefeito Municipal de Descanso, Estado de
Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com o

artigo 174, inciso I, da Lei nº 086/91, de 27.12.91 e Regulamento dos Benefícios de
Previdência Social do INSS, resolve:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

à NEUZA DE MATOS SOARES LEAL, Código: 3.739, brasileira,
casada, nascida aos 29.10.1976, portadora do RG nº 3.516.881 e CPF nº 039.466.389-61,
residente e domiciliada na Avenida Santa Rosa, Centro, cidade de Descanso – SC, ocupante
cargo (233) de Auxiliar de Ensino, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
para exercício das atribuições do cargo na Creche Professora Gracinha, com carga horária de
10 horas semanais, sob o regime Estatutário, vinculada ao Regime Geral de Previdência
Social – RGPS, do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de Descanso,
pela apresentação de atestado médico, devendo manter-se afastada por 07 (sete) dias, sendo de
22 de junho de 2021 até 28 de junho de 2021, e seus efeitos retroativos a 22 de junho de 2021.
Descanso - SC, 23 de junho de 2021.

Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito de Descanso

Certifico que publiquei a presente Portaria.
Thais Regina Durigon– Agente de Secretaria
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Estado de Santa Catarina

Município de Descanso
PORTARIA Nº 16918/2021, de 23 de junho de 2021.

SADI INACIO BONAMIGO, Prefeito Municipal de Descanso, Estado de
Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com o

artigo 174, inciso I, da Lei nº 086/91, de 27.12.91 e Regulamento dos Benefícios de
Previdência Social do INSS, resolve:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

à CARLISE WAGNER, Código: 3.713, brasileira, solteira, nascida em
18.08.1989, inscrita no CPF sob nº 066.698.119-18 e Cédula de Identidade nº 5.041.270 pelo
órgão emissor SESP/SC, residente e domiciliada na Rua Albano Meurer, Iporã do Oeste - SC,
ocupante do cargo (261) efetivo de Técnica em Enfermagem, lotada na Secretaria da Saúde,
para exercício das atribuições do cargo no ESF 02 - Centro Municipal de Saúde Iria Lurdes
Daltoé com carga horária de 40 horas semanais, sob o Regime Estatutário, vinculado ao
Regime Geral de Previdência Social – RGPS/INSS, do Quadro de Pessoal da Administração
Direta do Município de Descanso, pela apresentação de atestado médico, devendo manter-se
afastada por 11 (onze) dias, sendo de 23 de junho de 2021 até 03 de julho de 2021, e seus
efeitos a contar da presente data.
Descanso - SC, 23 de junho de 2021.

Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito de Descanso

Certifico que publiquei a presente Portaria.
Thais Regina Durigon– Agente de Secretaria
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Estado de Santa Catarina

Município de Descanso
PORTARIA Nº 16919/2021, de 24 de junho de 2021.

SADI INACIO BONAMIGO, Prefeito Municipal de Descanso, Estado de
Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com o

artigo 174, inciso I, da Lei nº 086/91, de 27.12.91 e Regulamento dos Benefícios de
Previdência Social do INSS, resolve:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

à CLARI VIRGINIO LAZAROTTO, Código: 464, ocupante do cargo
(42) efetivo de Operador de Equipamentos Rodoviários, lotado na Secretaria dos Transportes
para exercer as funções do cargo, com carga horária de 40 horas semanais, sob o regime
Estatutário, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, do Quadro de Pessoal
da Administração Direta do Município de Descanso, pela apresentação de atestado médico,
devendo manter-se afastada por 07 (sete) dias, sendo de 24 de junho de 2021 até 30 de junho
de 2021, e seus efeitos a contar da presente data.
Descanso - SC, 24 de junho de 2021.

Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito de Descanso

Certifico que publiquei a presente Portaria.
Thais Regina Durigon– Agente de Secretaria
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Estado de Santa Catarina

Município de Descanso
PORTARIA Nº 16920/2021, de 24 de junho de 2021.
SADI INÁCIO BONAMIGO, Prefeito Municipal de Descanso, Estado de Santa
Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas de acordo com os artigos
50 a 52, referendos, da Lei nº 086/91, de 27.12.91, que dispõe sobre o Estatuto do
Servidor Público do Município de Descanso, alterações introduzidas pela Lei nº
462/2003, de 27.08.03, artigo 86 inciso IX, da Lei Orgânica do Município, bem
como a nova redação ao Art. 111 da Emenda a LOM nº 01/2003, Art. 41 da
Constituição Federal de 1988, alterado pelo Art. 6º da Emenda Constitucional nº
19, de 04 de junho de 1998, regulamentado pelo Decreto n° 806/2005, de
09.06.2005 e suas alterações pelo Decreto n° 826/2005, de 08.09.2005, e Decreto
nº 2208/2021, de 19 de janeiro de 2021, que homologa os relatórios das comissões
especiais, resolve:

CONCEDER ESTABILIDADE
à MARCOS ANTONIO MENUSI, Código: 3.335, ocupante do cargo (42)
de Operador de Equipamentos Rodoviários, lotado na Secretaria de Transportes, com carga
horária de 40 horas semanais, sob o regime Estatutário, vinculado ao Regime Geral de
Previdência Social – RGPS, do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de
Descanso, submetido à avaliação da aptidão e capacidade no desempenho do cargo, no
período do estágio probatório, durante o qual foi apurada a conveniência de sua confirmação,
mediante a verificação de requisitos do cargo, no Quadro de Pessoal da Administração Direta
do Município de Descanso, obtendo conceito final de “88 - SD”, referente ao Concurso
Público – Edital nº 01/2017, de 04 de julho de 2017, homologado pelo Decreto n° 1897/2017,
de 11 de outubro de 2017, e seus efeitos retroativos a 02 de abril de 2021.
Descanso - SC, 24 de junho de 2021.

Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito de Descanso
Certifico que publiquei a presente Portaria.
Thais Regina Durigon – Agente de Secretaria
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Estado de Santa Catarina

Município de Descanso
PORTARIA Nº 16921/2021, de 28 de junho de 2021.
SADI INÁCIO BONAMIGO, Prefeito Municipal de Descanso, Estado de
Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas de acordo com
o artigo 86, inciso IX c/c XXIII, da Lei Orgânica do Município, Art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, artigo 51, da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, resolve:
CONSIDERANDO o disposto no artigo 53 da Lei 8.666/93, que permite a
designação de Leiloeiro Administrativo;
CONSIDERANDO a necessidade de alienar, através de leilão, bens móveis
inservíveis ao Município, medida esta de relevante interesse público; e
CONSIDERANDO os princípios que regem a Administração Pública, em
especial os da legalidade, transparência e publicidade,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar, para exercer as atribuições de Leiloeiro Administrativo, o
servidor Fabio Rogério Reck, matricula nº 3.652, portador do C.P.F. nº 042.120.519-90 e RG
nº 4.219.560, no período de ocorrência de Leilões Públicos no exercício de 2021, sem
prejuízo de suas atribuições.
Art. 2º - O Leiloeiro realizará o leilão com estrita observância da Lei das
Licitações nº 8.666/93 e suas alterações e de acordo com o próprio Edital do certame.
Art. 3º - Compete ao Leiloeiro organizar, operacionalizar, expedir os
documentos referentes às arrematações, produzir a Ata circunstanciada e realizar todos os
procedimentos inerentes à sua função e objetivo fim da presente nomeação, com a assessoria
da empresa Maisativo Intermediação de Ativos Ltda, contratada para tal finalidade e apoio
dos membros da Comissão Permanente de Licitações.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Descanso - SC, 28 de junho de 2021.

Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito de Descanso
Certifico que publiquei a presente Portaria.
Thais Regina Durigon – Agente de Secretaria
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Estado de Santa Catarina

Município de Descanso
PORTARIA Nº 16922/2021, de 28 de junho de 2021.

SADI INACIO BONAMIGO, Prefeito Municipal de Descanso, Estado de
Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com o

artigo 174, inciso I, da Lei nº 086/91, de 27.12.91 e Regulamento dos Benefícios de
Previdência Social do INSS, resolve:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

à ELIGIANE SALINI PIETRO BIASI, Código: 2.955, ocupante do cargo
(233) efetivo de Auxiliar de Ensino, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura
para exercício das atribuições do cargo na Creche Municipal Professora Gracinha – Educação
Infantil, com carga horária de 40 horas semanais, sob o regime Estatutário, vinculada ao
Regime Geral de Previdência Social- RGPS, do Quadro de Pessoal da Administração Direta
do Município de Descanso, pela apresentação de atestado médico, devendo manter-se afastada
por 09 (nove) dias, sendo de 25 de junho de 2021 até 03 de julho de 2021, e seus efeitos
retroativos a 25 de junho de 2021.
Descanso - SC, 28 de junho de 2021.

Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito de Descanso

Certifico que publiquei a presente Portaria.
Thais Regina Durigon– Agente de Secretaria
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Município de Descanso
PORTARIA Nº 16923/2021, de 28 de junho de 2021.

SADI INACIO BONAMIGO, Prefeito Municipal de Descanso, Estado de
Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com o

artigo 174, inciso I, da Lei nº 086/91, de 27.12.91 e Regulamento dos Benefícios de
Previdência Social do INSS, resolve:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

à GIUVANI KARLINSKI, Código: 3.649, brasileiro, solteiro, nascido aos
28.12.1979, portador do CPF nº 032.225.429-96 e RG nº 3.299.143, residente e domiciliado
na saída p/ Lª Gaúcha, Município de Descanso - SC, ocupante do cargo(53) em comissão de
Secretário de Obras e Serviços Urbanos, percebendo subsídio mensal de Secretário, regido
pelo critério de confiança, de livre nomeação e exoneração, sob o Regime Estatutário,
vinculado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, do Quadro de Pessoal da
Administração Direta do Município de Descanso, pela apresentação de atestado médico,
devendo manter-se afastada por 04 (quatro) dias, sendo de 25 de junho de 2021 até 28 de
julho de 2021, e seus efeitos retroativos a 25 de junho de 2021.
Descanso - SC, 28 de junho de 2021.

Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito de Descanso

Certifico que publiquei a presente Portaria.
Thais Regina Durigon– Agente de Secretaria
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Estado de Santa Catarina

Município de Descanso
PORTARIA Nº 16924/2021, de 28 de junho de 2021.
SADI INÁCIO BONAMIGO, Prefeito Municipal de Descanso, Estado de
Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas e de acordo
com o Art. 47, da Lei nº 086/91, de 27.12.91, resolve:

ESTABELECER HORÁRIO DE TRABALHO

de JULIANA IMMIG, Código: 3.036, ocupante do cargo (261) efetivo
de Técnico em Enfermagem, lotada na Secretaria da Saúde, Unidade de Saúde “Aline
Jaroseski”, na equipe da Estratégia Saúde da Família - ESF-1, com carga horária de 40 horas
semanais, sob o regime Estatutário, vinculada ao Regime Geral de Previdência Social –
RGPS, do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de Descanso, com
carga horária de 40 horas semanais, em dois turnos, sendo: no período matutino das
07h30min às 11h30min e no período vespertino das 13h15min às 17h15min, de segundafeira à sexta-feira, e seus efeitos retroativos a 21 de junho de 2021.
Descanso - SC, de 28 de junho de 2021.

Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito de Descanso

Certifico que publiquei a presente Portaria.
Thais Regina Durigon – Agente de Secretaria
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Município de Descanso
PORTARIA Nº 16925/2021, de 28 de junho de 2021.
SADI INÁCIO BONAMIGO, Prefeito Municipal de Descanso, Estado de
Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas e de acordo
com o Art. 47, da Lei nº 086/91, de 27.12.91, resolve:

ESTABELECER HORÁRIO DE TRABALHO

de TÂNIA BERNARDI KOPROWSKI, Código: 3.238, ocupante do
cargo (237) efetivo de Zelador, lotada na Secretaria da Saúde, com exercício das atribuições
do cargo na Unidade de Saúde “Aline Jaroseski”, na equipe da Estratégia Saúde da Família ESF-1, sob o regime Estatutário, vinculada ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de Descanso, com carga
horária de 40 horas semanais, em dois turnos, sendo: no período matutino das 06h30min às
10h30min e no período vespertino das 13h00min às 17h00min, de segunda-feira à sextafeira, e seus efeitos retroativos a 21 de junho de 2021.
Descanso - SC, de 28 de junho de 2021.

Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito de Descanso

Certifico que publiquei a presente Portaria.
Thais Regina Durigon – Agente de Secretaria
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Município de Descanso
PORTARIA Nº 16926/2021, de 28 de junho de 2021.

SADI INACIO BONAMIGO, Prefeito Municipal de Descanso, Estado de
Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com o

artigo 174, inciso I, da Lei nº 086/91, de 27.12.91 e Regulamento dos Benefícios de
Previdência Social do INSS, resolve:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

à ANA PAULA ARSEGO DALA POSSA, Código: 2.630, ocupante do
cargo (239) de Agente Comunitário de Saúde, com exercício na Estratégia Saúde da Família –
ESF, equipe: 01, micro-área: 06, com área de abrangência: Parte do Centro e saída para Linha
Colorado, com carga horária de 40 horas semanais, sob o regime Estatutário, vinculada ao
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, do Quadro de Pessoal da Administração Direta
do Município de Descanso, pela apresentação de atestado médico, devendo manter-se afastada
por 03 (três) dias, sendo de 28 de junho de 2021 até 30 de junho de 2021, e seus efeitos a
contar da presente data.
Descanso - SC, 28 de junho de 2021.

Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito de Descanso

Certifico que publiquei a presente Portaria.
Thais Regina Durigon– Agente de Secretaria
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Município de Descanso
PORTARIA Nº 16927/2021, de 28 de junho de 2021.

SADI INACIO BONAMIGO, Prefeito Municipal de Descanso, Estado de
Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com o

artigo 174, inciso I, da Lei nº 086/91, de 27.12.91 e Regulamento dos Benefícios de
Previdência Social do INSS, resolve:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

à ANA FLÁVIA FAVERO TRINTINAGLIA, Código 3.675, casada,
nascida em 09.04.1998, residente Rua General Juares Távora, na cidade de Descanso- SC,
ocupante do cargo (233 ) de Auxiliar de Ensino, com carga horária de 40 horas semanais, sob
o regime Estatutário, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social- RGPS, do Quadro de
Pessoal da Administração Direta do Município de Descanso, pela apresentação de atestado
médico, devendo manter-se afastada por 12 (doze) dias, sendo de 21 de junho de 2021 até 02
de julho de 2021, e seus efeitos a contar da presente data.
Descanso - SC, 28 de junho de 2021.

Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito de Descanso

Certifico que publiquei a presente Portaria.
Thais Regina Durigon– Agente de Secretaria
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Município de Descanso
PORTARIA Nº 16928/2021, de 28 de junho de 2021.

SADI INACIO BONAMIGO, Prefeito Municipal de Descanso, Estado de
Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com o

artigo 174, inciso I, da Lei nº 086/91, de 27.12.91 e Regulamento dos Benefícios de
Previdência Social do INSS, resolve:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

à MARIA DE FÁTIMA RAMOS DE ALENCAR, Código: 3.725,
brasileira, solteira, nascida em 25.12.1986, portadora do CPF nº 049.743.749-07 e RG nº
5.102.664, residente na Saída p/ Linha Pratinha, Descanso – SC, ocupante do cargo (237) de
Zeladora, lotada na Secretaria de Assistência Social, com exercício das atribuições do cargo
no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, com carga horária de 40 horas
semanais, sob o regime Estatutário, vinculada ao Regime Geral de Previdência Social –
RGPS, do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de Descanso, pela
apresentação de atestado médico, devendo manter-se afastada por 10 (dez) dias, sendo de 20
de junho de 2021 até 29 de junho de 2021, e seus efeitos retroativos a 20 de junho de 2021.
Descanso - SC, 28 de junho de 2021.

Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito de Descanso

Certifico que publiquei a presente Portaria.
Thais Regina Durigon– Agente de Secretaria
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Estado de Santa Catarina

Município de Descanso
PORTARIA Nº 16929/2021, de 28 de junho de 2021.

SADI INACIO BONAMIGO, Prefeito Municipal de Descanso, Estado de
Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com o

artigo 174, inciso I, da Lei nº 086/91, de 27.12.91 e Regulamento dos Benefícios de
Previdência Social do INSS, resolve:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

à KÉTLIN PAULA MILESKI, Cód. 3.704 e 3.705, brasileira, casada,
nascida aos 07.06.1995, portadora do RG nº 13/R-5.723.554, e CPF nº 095.539.299-31, para o
cargo (12) de Professor – Ensino Superior, Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, para exercício das funções do cargo na EBM Cachoeirinha, com carga
horária de 20 horas semanais, turno vespertino, sob o regime Estatutário, vinculada ao
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, do Plano de Carreira dos Profissionais em
Educação do Magistério Público do Município de Descanso, pela apresentação de atestado
médico, devendo manter-se afastada por 03 (três) dias, sendo de 28 de junho de 2021 até 30
de junho de 2021, e seus efeitos a contar da presente data.
Descanso - SC, 28 de junho de 2021.

Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito de Descanso

Certifico que publiquei a presente Portaria.
Thais Regina Durigon– Agente de Secretaria
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Dionisio Cerqueira
Prefeitura
DECRETO N° 6200/2021

Publicação Nº 3123741

DECRETO Nº 6200/2021
CONSTITUI E DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR O COMITÊ DIRETOR LOCAL DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 84, da Lei Orgânica do Município.
DECRETA:
Art. 1°- Fica constituído o Comitê Diretor Local, com a incumbência de operacionalizar o processo de Elaboração do Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos juntamente com a empresa Líder Engenharia e Gestão de Cidades LTDA – ME.
Art. 2º - Ficam designados os seguintes servidores para integrar o referido comitê:
I – coordenador: Sidinei Bortoncello – Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras - Urbano.
II – membros:
a) Carlos Roberto Auler – Funcionário efetivo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.
b) Eduardo Dallo – Funcionário efetivo - Fiscal de Posturas e Normas Urbanísticas representando o Setor de Fiscalização e Tributação.
c) Sandra da Silva – Funcionária efetiva representando o Setor de Vigilância Sanitária do município.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 24 DE JUNHO DE 2021.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito Municipal
Certifico que o presente ato foi Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – D.O.M. no site www.diariomunicipal.sc.gov.br
EDERSON MIGUEL SCHNEIDER
Diretor de Departamento

DECRETO N° 6201/2021

Publicação Nº 3123742

DECRETO Nº 6201/2021
DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR O COMITÊ DIRETOR DO PLANO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 84, da Lei Orgânica do Município.
DECRETA:
Art. 1°- Ficam designados como titular e suplente os seguintes servidores, para compor o Comitê Diretor Regional, com a incumbência de
operacionalizar o processo de Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos juntamente com a empresa Líder
Engenharia e Gestão de Cidades LTDA – ME,
I – Titular: Sidinei Bortoncello – Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras - Urbano.
II – Suplente: Carlos Roberto Auler – Funcionário efetivo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 24 DE JUNHO DE 2021.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito Municipal
Certifico que o presente ato foi Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – D.O.M. no site www.diariomunicipal.sc.gov.br
EDERSON MIGUEL SCHNEIDER
Diretor de Departamento
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RESOLUÇÃO 04 CMAS

Publicação Nº 3124282

RESOLUÇÃO Nº 04/2021
Dispõe sobre a convocação da XII Conferencia Municipal De Assistencia Social de Dionísio Cerqueira. .
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em reunião ordinária realizada em vinte e oito de junho de 2021, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 – LOAS e pela Lei Municipal 4.296 de 02 de dezembro de 2013, que
instituiu o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Dionísio Cerqueira – SC, e,
CONSIDERANDO as normativas do Conselho Nacional de Assistência Social, convocando a Conferencia Nacional,
RESOLVE:
Art. 1º: Convocar a XII Conferencia Municipal de Assistência Social, a realizar-se no dia 28 de julho de 2021, a partir das 13 hs, junto ao
Auditório da Prefeitura Municipal.
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Dionísio Cerqueira/SC, 28 de junho de 2021.
Sirlei Gonçalves Scariot
Presidente do CMAS - DC

RESOLUÇÃO 05 CMAS

Publicação Nº 3124287

RESOLUÇÃO Nº 05/2021
Dispõe sobre a parecer do CMAS sobre a Lei Municipal dos benefícios eventuais.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em reunião ordinária realizada em vinte e oito de junho de 2021, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 – LOAS e pela Lei Municipal 4.296 de 02 de dezembro de 2013, que
instituiu o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Dionísio Cerqueira – SC, e,
RESOLVE:
Art. 1º: Informar que a Lei Municipal relativa aos benefícios eventuais, Lei 4297/2013, está em conformidade com as orientações advindas
do Governo Federal.
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Dionísio Cerqueira/SC, 28 de junho de 2021.
Sirlei Gonçalves Scariot
Presidente do CMAS - DC
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Doutor Pedrinho
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021

Publicação Nº 3123543

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021
VALIDADE: 12 (doze) meses
Ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês de junho do ano de 2021, na Sede da Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho/SC, o Setor de Licitações,
por seus representantes nomeados nos termos do art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/1993 e demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial - Registro de Preços n.º 26/2021, conforme Ata de julgamento de preços
homologada pelo Prefeito Municipal Sr. HARTWIG PERSUHN, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens conforme consta no
Anexo I, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no
certame acima numerado.
Presentes as empresas e seus representantes:
Nº
01

EMPRESA
OXIGÊNIO JOAÇABA COMÉRCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

CNPJ

REPRESENTANTE

CPF

07.174.735/0001-80

MAXWEL AGUIAR

028.338.829-39

CLÁUSULA I – DO OBJETO
1.1 - A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), COM FORNECIMENTO EM TUBO CILINDRO EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDIMENTO DAS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO – SC, de acordo com as especificações e
quantitativos constantes no Anexo I, do Edital de Pregão Presencial nº 26/2021.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1 - Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata o Município de Doutor Pedrinho/SC não será obrigado a adquirir o material referido na Cláusula
I exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo da forma que 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.
CLÁUSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - A presente Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital.
3.2 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata é o abaixo informado, de acordo com a respectiva classificação:
Fornecedor: OXIGÊNIO JOAÇABA COMÉRCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Valor Proposto
Item

Unid.

Quant.

1

RECARGA

60

2

RECARGA

60

3

RECARGA

30

4

RECARGA

15

Descrição
OXIGÊNIO MEDICINAL, COM FORNECIMENTO EM TUBO
CILINDRO, EM REGIME DE COMODATO, TUBO COM CAPACIDADE PARA 01 M³.
OXIGÊNIO MEDICINAL, COM FORNECIMENTO EM TUBO
CILINDRO, EM REGIME DE COMODATO, TUBO COM CAPACIDADE PARA 03 M³.
OXIGÊNIO MEDICINAL, COM FORNECIMENTO EM TUBO
CILINDRO, EM REGIME DE COMODATO, TUBO COM CAPACIDADE PARA 07 M³.
OXIGÊNIO MEDICINAL, COM FORNECIMENTO EM TUBO
CILINDRO, EM REGIME DE COMODATO, TUBO COM CAPACIDADE PARA 10 M³.

TOTAL DO FORNECEDOR:

Marca

Unitário

Total

MESSER

R$ 83,00

R$ 4.980,00

MESSER

R$ 116,00

R$ 6.960,00

MESSER

R$ 146,00

R$ 4.380,00

MESSER

R$ 170,00

R$ 2.550,00

R$ 18.870,00

3.3 - Em cada fornecimento do produto decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições constantes no Edital supracitado
e seus Anexos, que a precederam e integram o presente instrumento.
3.4 - O fornecimento dos itens licitados somente poderá ser realizado pelas empresas que assinarem a Ata de Registro de Preços, mediante
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prévia e expressa autorização/pedido da municipalidade.
3.5 - No caso da impossibilidade da entrega do produto licitado pelo primeiro classificado a municipalidade poderá chamar o segundo pelo
preço do primeiro e assim sucessivamente.
CLÁUSULA IV – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
4.1 - A licitante vencedora disporá do prazo de 15 (quinze) dias corridos para entrega do(s) produto(s) licitado(s), contados da data da
respectiva solicitação, sendo que, a entrega deverá ser efetuada na sede da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, situada na
Rua Santa Catarina, nº 93, Centro, na cidade de Doutor Pedrinho/SC, conforme necessidade do município, independentemente da quantidade solicitada.
4.1.1 - Fica aqui estabelecido que os produtos serão recebidos:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da quantidade e conformidade dos mesmos com a especificação;
b) Definitivamente, após a verificação da quantidade, qualidade e conformidade dos mesmos e a consequente aceitação.
4.2 - Caso o produto não seja entregue no prazo estabelecido acima, o gestor do Contrato poderá iniciar procedimento administrativo para
aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito pelo município.
4.3 - Não serão aceitos, no momento da entrega, produtos de fabricante e/ou marca diferentes daqueles constantes na proposta vencedora.
4.4 - O produto será recusado quando entregue com especificações técnicas diferentes das contidas no Edital e da proposta feita no procedimento licitatório.
4.5 - O item recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de notificação apresentada à
fornecedora, sem qualquer ônus para o município.
4.6 - Se a entrega e/ou a substituição dos materiais não for realizada no prazo estipulado, o fornecedor estará sujeito às sanções previstas
no Edital, inclusive seus Anexos, e na lei.
4.7 - O recebimento dos materiais, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do fornecedor pela qualidade e características dos
materiais entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.
4.8 - Além da entrega no local designado pelo servidor público responsável, deverá a licitante vencedora, também, descarregar e armazenar
os materiais no local indicado pelo servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.9 - Será avaliado o acondicionamento dos produtos e dos equipamentos, no momento da entrega. Desta forma, equipamentos violados,
sujos, enferrujados, danificados ou com aparência duvidosa, não serão aceitos.
4.10 - Por ocasião do recebimento dos materiais, a Secretaria responsável, por intermédio de funcionários designados, reserva-se ao direito
de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações
dos objetos licitados, obrigando-se a proponente vencedora a promover as devidas substituições.
4.11 - Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido neste Edital obriga a licitante vencedora a substituir o produto imediatamente
após a notificação/comunicação, arcando única e exclusivamente com todos os custos e ônus (independentemente de sua natureza), sem
prejuízo das demais medidas legais/contratuais aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA V – DO PAGAMENTO
5.1 - Em relação ao objeto da presente licitação, o pagamento dar-se-á da seguinte forma: ATÉ O 15º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA
ENTREGA DO(S) OBJETO(S), mediante apresentação do respectivo documento fiscal (emitido de acordo com as orientações do TCE/SC),
acompanhado do comprovante de entrega assinado pelos responsáveis pelo recebimento.
5.2 - Os pagamentos serão realizados através de depósito bancário na Conta Corrente nº 605133-2, Agência nº 2103-2 do Banco do Brasil
de titularidade da contratada, conforme dados informados na Proposta Comercial.
5.3 - Havendo erro no documento de cobrança, ou qualquer circunstância que desaprove a liquidação da despesa, a CONTRATADA se obriga
a fazer as correções no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, ficando pendente o pagamento até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso quaisquer ônus para o Município de Doutor Pedrinho.
5.4 - Considerando que o período de vigência da Ata de Registro de Preços e/ou do contrato não ultrapassará 12 (doze) meses, não será
concedido reajuste de preço.
5.5 - Por tratar-se de licitação para aquisição através do Sistema de Registro de Preços, os recursos financeiros para pagamento do objeto da
presente licitação, correrão a conta do orçamento 2021 do Município de Doutor Pedrinho. A indicação do recurso detalhado para fazer frente
à obrigação assumida quando da efetiva contratação, serão disponibilizadas na Autorização de Fornecimento emitida pelo órgão solicitante.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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6.1 - Sem prejuízo das demais obrigações previstas no Edital da Licitação nº 26/2021, a CONTRATADA obriga-se a:
a) Cumprir todas as disposições constantes do Edital de Pregão Presencial – Registro de Preços, e Anexos;
b) Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas no Edital;
c) Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos;
d) Manter durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços as mesmas condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação, (inclusive o preço);
e) Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;
f) Fornecer o objeto com boa qualidade e durabilidade, dentro dos padrões exigidos;
g) Aceitar que sejam entregues os produtos de forma parcial, conforme necessidade do município;
h) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrente de paralisação ou interrupção do fornecimento do objeto, exceto
quando isso ocorrer por exigência do MUNICÍPIO ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias estas devidamente comunicadas
ao MUNICÍPIO no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;
i) Substituir o produto defeituoso ou que esteja em desacordo com o descrito neste Edital, imediatamente após a notificação/comunicação,
arcando única e exclusivamente com todos os custos e ônus (independente de sua natureza), sem prejuízo das demais medidas legais/
contratuais aplicáveis à espécie;
j) Manter seus dados para contato (endereço físico, e-mail e telefones) atualizados perante o MUNICÍPIO;
k) Firmar a Ata de Registro de Preços resultante desta licitação em até 02 (dois) dias úteis após o recebimento da convocação para fazê-lo,
sob pena de decair do direito de contratar com o Município.
CLÁUSULA VII – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
7.1 - Compete ao MUNICÍPIO:
a) Controlar a efetiva entrega do objeto desta licitação, bem como sua qualidade e conformidade;
b) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação, bem como a compatibilidade dos produtos, para fins de
liquidação da despesa;
c) Efetuar o pagamento à licitante contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente, e sua regular liquidação;
d) Notificar, por escrito, à licitante contratada das irregularidades constatadas, dando prazo para correção e/ou defesa, incluindo-se o alerta
sobre a possibilidade de aplicação de sanções;
e) Aplicar à empresa vencedora as penalidades previstas, quando for o caso;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
g) Rejeitar, no todo ou em parte os materiais fornecidos, se estiverem em desacordo com as especificações do Edital e seus Anexos, assim
como da proposta de preços da CONTRATADA.
CLÁUSULA VIII – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
8.1 - Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro
de Preços.
8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de
normas aplicáveis à espécie, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, mas caso a Administração
julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata de Registro de Preços e iniciar outro processo licitatório.
8.2.1 - No caso de iniciativa da empresa contratada, o requerimento de manutenção do equilíbrio econômico financeiro deverá ser protocolado junto ao Gabinete do Prefeito, devidamente fundamentado, acompanhado dos documentos fiscais ou equivalentes (da época da
proposta e da data do pedido) e planilha de custos que comprovem o efetivo aumento no preço, condicionada à análise pela Administração.
8.3 - 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 pelo Setor de Licitações para alteração, por aditamento, do preço
da Ata. Caso seja frustrada a negociação para redução do preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
8.3.1 - No caso de desequilíbrio econômico-financeiro (preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado, e mantendo-se a diferença
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro equação econômico-financeira), sendo frustrada a negociação entre as partes, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido.
8.3.2 - Havendo negociação entre as partes, o aumento para recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da licitação, e se houver a efetiva comprovação
do aumento pelo Fornecedor (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
9.1 - O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e
ampla defesa:
9.1.1 - A pedido, quando:
a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
b) O preço registrado se tornar comprovadamente inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem
o custo do produto.
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9.1.2 - Por iniciativa da Administração, quando:
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
b) Perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
d) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) Não comparecer para assinar o contrato ou se recusar a retirar no prazo estabelecido as Ordens de Serviço/Compra/Notas de Empenho
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos
de serviços/obras dela decorrentes.
9.1.3 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços
e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.
CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 - A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação poderá ser cancelada de pleno direito pela Administração Municipal quando:
a) Automaticamente por decurso do prazo de vigência e/ou quando não restarem fornecedores registrados;
b) A detentora não cumprir as obrigações desta Ata, Edital e Anexos;
c) A detentora, injustificadamente, não retirar a Ordem de Compra no prazo estabelecido e/ou a Administração não aceitar sua justificativa;
d) A detentora der causa ao cancelamento da Ata decorrente de Registro de Preços;
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata, no Edital e seus Anexos;
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
g) Por razões de interesse público, demonstradas e justificadas pela Administração.
10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos acima será feita por mensagem eletrônica ou correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.
10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial
dos Municípios – DOM/SC (www.diariomunicipal.sc.gov.br), considerando-se cancelado o preço registrado após 02 (dois) dias úteis da publicação.
10.4 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pelas detentoras quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar
impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços.
10.5 - A solicitação das detentoras 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 XI, caso não aceitas as razões do pedido.
10.6 - Aplica-se à Ata de Registro de Preços no que couberem as disposições dos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/1993.
10.7 - Os casos de cancelamento da Ata de Registro de Preços serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA XI – DAS PENALIDADES
11.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata de Registro de Preços sujeitará à CONTRATADA às
sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
11.1.1 - A inexecução parcial ou total desta Ata poderá ensejar a suspensão do cadastro da CONTRATADA e/ou a imposição da declaração
de inidoneidade para licitar e contratar com o MUNICÍPIO, cumuladas em ambas as hipóteses, com multa de 0,5% (meio por cento) do
valor total da Ata por dia de atraso na entrega do objeto ou cumprimento de obrigação contratual, até o limite de 15% (quinze por cento)
do valor total da Ata.
11.1.2 - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo
ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
11.1.3 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
11.1.4 - Os pagamentos referentes a serviços que estejam sendo objeto de discussão em Processo Administrativo ficarão suspensos até a
conclusão do mesmo.
CLÁUSULA XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - Integram esta Ata o Edital de Pregão Presencial - Registro de Preços n.º 26/2021, seus anexos e as propostas das empresas classificadas no certame supranumerado, sendo que as obrigações, responsabilidades, prazos e demais condições contidas em uma e omitidas
em outras são consideradas existentes e válidas para todos os fins.
12.2 - Fica eleito o foro da Comarca de Timbó/SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
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12.3 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93, alterações e demais normas aplicáveis.
Doutor Pedrinho - SC, 24 de junho de 2021.
CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO
HARTWIG PERSUHN - PREFEITO
MARCOS GADOTTI
Assessor Jurídico
OAB/SC 9.390
EMPRESA CONTRATADA
Razão social: OXIGÊNIO JOAÇABA COMÉRCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CNPJ: 07.174.735/0001-80
Responsável legal: JUAREZ CESAR PAROLIN
CPF: 828.408.149-00

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2021

Publicação Nº 3123551

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE PRODUTOS QUÍMICOS (MEDICAMENTOS) E SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS (LIXO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO) PROVENIENTES
DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC.
O MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC, inscrito no CNPJ sob nº 79.373.775/0001-62, situado à Rua Brasília, nº 02, Centro, CEP: 89.126000, nesta cidade de Doutor Pedrinho - SC, neste ato representado pelo Prefeito HARTWIG PERSUHN, doravante denominado simplesmente
MUNICÍPIO, e a Empresa GTA - GESTÃO AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.813.163/0001-44, situada à Avenida Martin
Luther, nº 111, sala 312, Bairro Victor Konder, cidade de Blumenau/SC, CEP: 89.012-010, neste ato representado pelo(a) representante
legal, senhor(a) JOSÉ LUIZ KNIHS, CPF sob nº 309.813.799-15 aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base no Edital de Pregão Presencial nº 25/2021, e disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, do Decreto Municipal
nº 56/2015, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de
Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 - Constitui objeto do presente Contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE PRODUTOS QUÍMICOS (MEDICAMENTOS) E SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS (LIXO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO) PROVENIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC, conforme
segue:
LOTE

UNID.

QUANT.

DESCRIÇÃO

1

UNID.

01

SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS
E PRODUTOS QUÍMICOS, PROVENIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC,
conforme subitens abaixo:

VALOR TOTAL DO LOTE 1: R$ 37.801,26
SUB-ITEM

UNID.

QUANT.

1.1

MÊS

12

1.2

KG

555

DESCRIÇÃO DO OBJETO
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS, INDEPENDENTE DA
QUANTIDADE (COLETA MENSAL).
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS DE PRODUTOS QUÍMICOS, INCLUSIVE LÂMPADAS E
PLACAS DE CHUMBO (COLETA MENSAL).

VALOR PROPOSTO
UNITÁRIO

TOTAL

R$ 2.333,33

R$ 27.999,96

R$ 17,66

R$ 9.801,30

1.2 - Este instrumento se complementa pelo Edital da Licitação nº 25/2021 e seus Anexos, e guarda conformidade com a Proposta de Preços
vencedora.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2.1 - Os recursos financeiros para pagamento do objeto deste Contrato correrão a conta de dotações consignadas no Orçamento-Programa
2021 do MUNICÍPIO, como segue:
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
2024 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
33903928 – COLETA DE LIXO E DEMAIS RESÍDUOS
1020000 – REC. DE IMPOSTOS – SAÚDE
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3.1 - O preço unitário e o valor total deste contrato é aquele previsto no quadro de preços por item da Cláusula Primeira (1.1).
3.1.1 - Somente após 12 (doze) meses da vigência contratual, poderá ser concedido reajuste ao preço do(s) serviço(s), conforme índice
acumulado do INPC/IBGE, mediante solicitação e demonstração pela empresa contratada da ocorrência de efetiva perda inflacionária no
período alusivo e da manutenção de preço competitivo em relação ao preço corrente de mercado.
3.1.2 - Nos preços ofertados na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de impostos, taxas
de qualquer natureza, fretes e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
instrumento.
3.2 - Os pagamentos se darão da seguinte forma:
3.2.1 - Em relação ao objeto do presente Contrato, o pagamento dar-se-á da seguinte forma: ATÉ O 15º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE AO
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, mediante apresentação do respectivo documento fiscal (emitido de acordo com as orientações do TCE/SC),
devidamente atestada pelo Gestor/Fiscal do contrato.
3.2.1.1 - Os pagamentos serão realizados através de depósito bancário na Conta Corrente nº 180834-4, Agência nº 3069 do Banco Sicoob
de titularidade da CONTRATADA, conforme dados informados na Proposta Comercial.
3.2.1.2 - Havendo erro no documento de cobrança, ou qualquer circunstância que desaprove a liquidação da despesa, a CONTRATADA se
obriga a fazer as correções no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, ficando pendente o pagamento até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho.
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
4.1 - Os serviços de coleta de Resíduos de Produtos Químicos (medicamentos) e Serviços de Saúde – RSS (lixo hospitalar e odontológico),
objeto deste Contrato, deverão ser executados, no mínimo, 01 (uma) vez por mês, de segunda a sexta-feira, respeitando o horário de
expediente, das 08h às 12h e das 14h às 17h, na Unidade Básica de Saúde central do município, localizada na Rua Santa Catarina, nº 93,
Centro, na cidade de Doutor Pedrinho/SC.
4.2 - A contratada deverá efetuar a pesagem dos resíduos no local da coleta. Todos os insumos necessários para a pesagem do material
recolhido serão de responsabilidade da contratada, sem qualquer ônus para a Administração Pública.
4.3 - A contratada efetuará a coleta dos resíduos objeto da licitação, através de veículo devidamente autorizado pelo órgão ambiental
competente, devendo inclusive, constar no referido veículo toda a identificação e simbologia estipulados pela normativa aplicável à espécie.
4.4 - Caberá à contratada prover todos os materiais e insumos necessários à plena execução do contrato desde o momento da coleta até
a disposição final do RSS.
4.5 - Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar profissionais capacitados e devidamente munidos de Equipamentos
de Proteção Individual – EPI.
4.6 - Os serviços devem ser executados conforme a legislação em vigor, de forma que a coleta, transporte, tratamento e disposição final de
Resíduos de Produtos Químicos (medicamentos) e Serviços de Saúde – RSS (lixo hospitalar e odontológico) obedeçam às normas ambientais
legais e de vigilância sanitária.
4.7 - Fica estabelecido que os serviços serão prestados:
a) Provisoriamente, no ato da prestação do serviço, para efeito de posterior verificação da conformidade com o solicitado na licitação;
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e características dos serviços prestados e consequente aceitação.
4.8 - Por ocasião do recebimento dos serviços, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, por intermédio do(a) Gestor(a)/fiscal
do contrato designado(a), 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 proponente vencedora a sanar quaisquer irregularidades detectadas, observados os prazos contratuais.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:
5.1 - O prazo de execução e vigência do presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura estendendo-se por 12 (doze) meses,
podendo ter seu prazo de vigência e execução prorrogado ou renovado mediante termo aditivo, conforme a Lei Federal nº 8.666/93.
5.2 - O início dos fornecimentos deve se dar a partir da assinatura deste instrumento, através da emissão da respectiva ordem.
5.3 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. Os prazos serão em dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto de forma diferente. Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal.
5.4 - No caso da execução do objeto serem divididos em parcelas mensais, o respectivo fornecimento se dará após a emissão de cada ordem
de fornecimento.
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5.5 - O MUNICÍPIO não será obrigado a utilizar ou autorizar a execução de todo quantitativo licitado e/ou contratado, sendo este um estimativo para o período de vigência do contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1 - Sem prejuízo das demais obrigações previstas no Edital da Licitação nº 25/2021, a CONTRATADA obriga-se a:
a) Realizar a execução dos serviços, objeto desta licitação, nas especificações contidas neste Contrato;
b) Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços prestados;
c) Manter, durante a execução do contrato e/ou prestação dos serviços, as mesmas condições de habilitação;
d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta
licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;
e) Fornecer todo material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, sendo única responsável pelos mesmos;
f) Fornecer o objeto e/ou prestar os serviços previstos com pontualidade e boa qualidade, dentro dos padrões exigidos, e nos locais contratados;
g) Aceitar que sejam prestados os serviços de forma parcial ou fracionada, conforme necessidades do MUNICÍPIO;
h) Submeter os Resíduos de Serviços de Saúde – RSS, a tratamento compatível com os riscos associados antes da disposição final, visando
atender a legislação vigente que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde;
i) Assumir todo e qualquer custo necessário a coleta, transporte e disposição final dos produtos nos locais e nas datas determinadas pelo
Município de Doutor Pedrinho;
j) Responder civil e penalmente pelos resíduos entregues pelo Município, desde o seu recebimento e principalmente após a entrada dos
mesmos junto ao aterro sanitário;
k) Proceder à preservação do meio ambiente (inclusive em suas instalações), atendendo a todas as exigências legais e ambientais para a
prestação deste serviço;
l) Fornecer a seus funcionários e fazer com que estes utilizem todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários a segurança
dos mesmos, de acordo com o exigido pelas normas relativas à Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, previstas na legislação em vigor;
m) Observar, além das disposições legais e regulamentares já citadas, todas as demais normas, regulamentações e legislações aplicáveis
à espécie;
n) Ressarcir ao MUNICÍPIO do equivalente a todos os danos decorrente de paralisação ou interrupção do fornecimento do objeto, exceto
quando isso ocorrer por exigência do MUNICÍPIO ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias estas devidamente comunicadas
ao MUNICÍPIO no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;
o) Manter seus dados para contato (endereço físico, e-mail e telefones) atualizados perante o MUNICÍPIO;
p) Firmar o contrato resultante desta licitação em até 02 (dois) dias úteis após o recebimento da convocação para fazê-lo, sob pena de decair
do direito de contratar com o Município.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
7.1 - Além das obrigações já previstas no presente contrato, como o pagamento dos objetos fornecidos no prazo e preço previsto neste
instrumento, o MUNICÍPIO obriga-se a publicar o resumo do Contrato e dos Aditamentos que houver, na imprensa local, na forma da Lei.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES:
8.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará à CONTRATADA às sanções previstas na
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
8.1.1 - A inexecução parcial ou total do Contrato poderá ensejar a suspensão do cadastro da CONTRATADA e/ou a imposição da declaração
de inidoneidade para licitar e contratar com o MUNICÍPIO, cumuladas em ambas as hipóteses, com multa de 0,3% (três décimos por cento)
do valor total do Contrato por dia de atraso na entrega do objeto ou cumprimento de obrigação contratual, até o limite de 10% (dez por
cento) do valor total do Contrato.
8.1.2 - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo
ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
8.1.3 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
8.1.4 - Os pagamentos referentes a serviços que estejam sendo objeto de discussão em Processo Administrativo ficarão suspensos até a
conclusão do mesmo.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:
9.1 - A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências estabelecidas neste instrumento e/ou na Lei
nº 8.666/93.
9.1.1 - O MUNICÍPIO poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
9.1.2 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, não cabe a CONTRATADA direito a qualquer
indenização.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA COBRANÇA JUDICIAL:
10.1 - As importâncias devidas pela CONTRATADA em razão de multas impostas pela inexecução deste instrumento serão cobradas através
de processo de execução, constituindo este Contrato em título executivo extrajudicial, ressalvando-se a possibilidade de cobrança direta,
mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:
11.1 - Para efetuar a gestão e fiscalização deste Contrato, pelo MUNICÍPIO, fica designado o Secretário Municipal de Saúde e Assistência
Social.
11.2 - Fica nomeado(a) como preposto da CONTRATADA para o presente contrato o(a) Sr.(a) José Luiz Knihs, o(a) qual poderá ser contatado(a) através do telefone (47) 3340-0780 e e-mail gerenciaadm@getal.com.br, e-mail este que será utilizado para todos os atos referentes
a execução deste Contrato, inclusive para citações e intimações em caso de instauração de Processo Administrativo.
11.2.1 - Qualquer mensagem encaminhada ao e-mail fornecido pela CONTRATADA será considerada como recebida para todos os fins e
efeitos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:
12.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Timbó – Santa Catarina, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surta os devidos
fins e efeitos legais.
Doutor Pedrinho (SC), 24 de junho de 2021.
MUNICÍPIO 					CONTRATADA
HARTWIG PERSUHN – Prefeito 			
JOSÉ LUIZ KNIHS
GESTOR/FISCAL DO CONTRATO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Exame e aprovação da minuta deste Contrato pela Assessoria Jurídica (Parágrafo Único do Art. 38 da Lei nº 8.666/93):
MARCOS GADOTTI
Advogado - OAB/SC 9.390

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO Nº 29/2021

Publicação Nº 3124193

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6DB63570590BC8A7D51EEDE71658297847D565E3

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC
Extrato do Edital de Pregão Presencial Nº 29/2021
Sistema de Registro de Preços
O MUNICÍPIO de DOUTOR PEDRINHO, Estado de Santa Catarina, torna público que está aberto o PREGÃO PRESENCIAL, tipo “Menor
Preço” POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES NÃO RECICLADOS DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC, conforme especificações técnicas mínimas exigidas no Anexo I, Termo de Referência e demais condições do Edital, atendendo a Lei Federal 10.520/2002, a Lei
Federal nº. 8.666/93, o Decreto Municipal nº 56/2015, Decreto Municipal n° 10/2018, Decreto Municipal nº 43/2019, a Lei Complementar
nº. 123/2006 e demais legislações aplicáveis. Recebimento do envelope de proposta e do envelope de habilitação: Data: 12/07/2021, Hora:
08h30min. Início da Sessão Pública e abertura dos envelopes: Data: 12/07/2021, Hora: 09h00min. Informações serão prestadas na sede da
municipalidade, durante o expediente normal, ou através do e-mail: licitacoes@doutorpedrinho.sc.gov.br e do telefone 0xx47 3388-0148.
Doutor Pedrinho/SC, 29 de junho de 2021.
HARTWIG PERSUHN
Prefeito Municipal de Doutor Pedrinho

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0532.925-47

Publicação Nº 3124348

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO nº 0532.925-47
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento nº 0532.925-47 PARTES: Caixa Econômica Federal e o Município de Doutor Pedrinho/SC. CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente instrumento tem por objetivo alterar o anexo II do Contrato de Financiamento nº.
0532.925-47, de 17/04/2020, ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
DATA DA CELEBRAÇÃO: 25 de junho de 2021. REPRESENTANTES: pela Caixa Econômica Federal: Renato Francisco Savaris - Gerente de
Filial da Gerência Executiva de Governo Florianópolis/SC; pelo Município: HARTWIG PERSUHN – Prefeito Municipal
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Ermo
Prefeitura
ATO CONVOCATÓRIO 032/2021

Publicação Nº 3123577

ATO CONVOCATÓRIO 032/2021
PROCESSO SELETIVO N° 001/2021
O Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Processo Seletivo Edital
001/2021, torna público o que segue:
1. Ficam CONVOCADOS os candidatos abaixo identificados, aprovados no Processo Seletivo Edital nº 001/2021;
2. Os candidatos devem apresentar-se imediatamente, a não apresentação do candidato no prazo de 01 dias úteis será considerada desistente, sendo convocados os seguintes da lista de classificação.
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO
2068155- Ana Carolina Scarsanella Gomes
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 28 de Junho de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

ATO CONVOCATÓRIO 033/2021

Publicação Nº 3124169

ATO CONVOCATÓRIO 033/2021
PROCESSO SELETIVO N° 001/2021
O Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Processo Seletivo Edital
001/2021, torna público o que segue:
1. Ficam CONVOCADOS os candidatos abaixo identificados, aprovados no Processo Seletivo Edital nº 001/2021;
2. Os candidatos devem apresentar-se imediatamente, a não apresentação do candidato no prazo de 01 dias úteis será considerada desistente, sendo convocados os seguintes da lista de classificação.
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO
2067476-Maurício de Oliveira Ferreira
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 28 de Junho de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

PORTARIA Nº 245, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123561

PORTARIA Nº 245, de 28 de Junho de 2021.
Admite Servidores em Caráter Temporário (ACT) e dá outras providências.
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 a Lei Complementar nº 022 de 01 de julho de 2014 e a Lei nº 120/2001, de
03 de outubro de 2001;
Considerando a Chamada Publica dada pela Portaria n° 206, de 02 de Junho de 2021 e a Homologação dos aprovados em 18 de Junho de
2021.
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RESOLVE:
Art. 1º Admitir Servidores em Caráter Temporário (ACT), para ocupar a função de AUXILIAR DE ENSINO DA EDUCAÇÃO com vencimentos
estabelecidos em Lei conforme abaixo especificados:
Nome: CPF nº: Carga Horária
Dominique Piazzoli 008.936.079-67 20 horas semanais
Fernanda do Canto de Almeida 058.030.309-88 20 horas semanais
Art. 2º A Admissão de que trata o Art. 1º, terá início a partir da data da posse e encerrando-se em 22 de Dezembro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 28 de Junho de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 246, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123902

PORTARIA Nº 246, de 28 de Junho de 2021.
Exonera Servidor Admitido em Caráter Temporário – ACT, 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. 6º da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora JOELMA REGINA BERBEREIA OLIVEIRA DA SILVA, Matrícula n° 1371, da função de FONOAUDIÓLOGO admitido(a) em Caráter Temporário (ACT) através da Portaria nº 233, de 21 de Junho de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 28 de Junho de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO
Secretário de Administração e Finanças
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Faxinal dos Guedes
Prefeitura
AVISO DE PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0031/2021
AVISO DE PUBLICAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Publicação Nº 3124327

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3F50B07BF13DAB1B2F0B5C0F9C7AC8F880A6B4D5

O MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO que PUBLICA o Edital da licitação pública, regrada
pelas disposições da Lei Federal n.10.520 de 17 de julho de 2002, mais o Decreto n. 234/2014 de 20 de Novembro de 2014 e subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666/93 de 21 de junho e 1993 e Lei Complementar 123/2006 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS N. 0023/2021 – Menor Preço por Item, visando registro de preços para AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA, CLIMATIZADORES, ELETRODOMÉSTICOS E CORRELA. De acordo com as especificações, quantidades e valores máximos previstos neste edital e,
estará recebendo os envelopes contendo às propostas de preços e os envelopes para habilitação das 08h00m às 08h30m horas do dia 09
de julho de 2021, na Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes, sito à Av. Rio Grande do Sul, n. 458, Centro e às 08h30m neste mesmo
dia e local realizará a abertura dos envelopes dos interessados. A íntegra do Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelos interessados no
sítio do Município: www.faxinal.sc.gov.br ou junto ao Mural Público da Prefeitura de Faxinal dos Guedes, no átrio da Secretaria Municipal de
Administração e Fazenda no horário das 07h30m às 11h30m e das 13h00 às 17h00m, de segunda a sexta-feira, na Av. Rio Grande do Sul,
n. 458, fone/fax (0xx49) 3436-4340.
Faxinal dos Guedes/SC, 28 de junho de 2021.
GILBERTO ANGELO LAZZARI
Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO 0007/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N. 0060/2021
DISPENSA DE LICITACAO N. 0007/2021

Publicação Nº 3124103
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 04A51541EED08D18FB07702231A0D30E386BADF4

OBJETO:
ITEM 01: CONSULTORIA TÉCNICA PARA PROGRAMA DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE OVINOCULTURA.
JUSTIFICATIVA: Tem por objeto a presente Dispensa de Licitação, a prestação de serviços especializados através do SEBRAE - SERVIÇO
BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, visando Consultoria Especializada para o Programa de Consultoria Tecnológica
de Ovinocultura.
O objetivo do presente projeto prepondera fortalecer as empresas rurais que estão situadas no município, aos quais apresenta, a necessidade de escalonamento da produção para entrega sistêmica de animais pronto para abate, bem como um controle zootécnico para implementação de um programa de molhamento genético.
A partir das necessidades apresentadas o plano de trabalho serão executadas ações de acordo com o nível tecnológico e as condições do
rebanho e da propriedade, na realização de doze atividades nesse ano civil, tais como: caderno de campo; status reprodutivo do rebanho;
adoção de boas práticas agropecuárias; formulação e balanceamento de dietas pelo software de nutrição animal; exames coproparasitológico e coprocultura e o programa do melhoramento genético, visando o aumento de 15% no número de animais para abate, aumento de
10% no número de borregas para reposição e aumento de rentabilidade econômica e da produtividade da atividade dentro das atividades
de Planejamento Forrageiro; Controle Zootécnico e Programa de Melhoramento Genético de Ovinos; Manejo Sanitário; Manejo Reprodutivo
e Pré Parto; Manejo Nutricional; Manejo Reprodutivo; Cruzamento Industrial e o Tricross; Estratégias Reprodutivas na Fase de Anestro;
Orientações para Otimização do Confinamento; Avaliação e Rendimento de Carcaças, totalizando uma carga horária de quatrocentos e trinta
e duas horas desse projeto.
Vale relembrar que o SEBRAE é uma entidade integrante do Sistema “S”, nos moldes da Lei n. 8.029/90, portando, esses entes prestam
serviços de interesse público ou social, beneficiados com recursos oriundos de contribuições parafiscais pela quais hão de prestar contas e
por essa razão, nos termos do artigo 24, Inciso XIII, da Lei Federal n. 8666/93 e suas alterações, possibilita sua contratação por dispensa
de Licitação, que por pertinência, transcreve-se:
“...XIII – na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento
institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)..."
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Portanto, a interpretação do presente dispositivo, conclui-se que para contratação direta seus requisitos são que a instituição seja brasileira,
sem finalidade lucrativa e de inquestionável reputação ético-profissional e ainda, com natureza precípua a pesquisa, o ensino ou o desenvolvimento institucional, características estas que estão intrínsecas no presente projeto.
Faxinal dos Guedes/SC, em 28 de junho de 2021.
GILBERTO BRINGHENTI
DIRETOR MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROCESSO LICITATÓRIO N. 0060/2021
DISPENSA DE LICITACAO N. 0007/2021
OBJETO:
ITEM 01: CONSULTORIA TÉCNICA PARA PROGRAMA DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE OVINOCULTURA.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente Dispensa de Licitação encontra fundamento no Inciso XIII, do artigo 24, da Lei n. 8666/93, onde
consta:
“...Art.24 ...
[...]
XIII – na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento
institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)...”
Faxinal dos Guedes/SC, em 28 de junho de 2021.
GILBERTO BRIGHENTI
DIRETO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROCESSO LICITATÓRIO N. 0060/2021
DISPENSA DE LICITACAO N. 0007/2021
OBJETO:
ITEM 01: CONSULTORIA TÉCNICA PARA PROGRAMA DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE OVINOCULTURA.
ITEM 01: SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC
Endereço: Av. Rio Branco, n. 611, Ed. Empreendedor
Centro – Florianópolis/SC
CNPJ/MF: 82.515.859/0001-06
O PREÇO CERTO E AJUSTADO ENTRE AS PARTES:
Para os serviços objeto da presente dispensa de licitação a Secretaria Municipal de Agricultura e desenvolvimento Econômico, repassará o
importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme projeto de trabalho juntado a presente dispensa de licitação.
Faxinal dos Guedes/SC, em 28 de junho de 2021.
GILBERTO BRINGHENTI
DIRETOR MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROCESSO LICITATÓRIO N. 0060/2021
DISPENSA DE LICITACAO N. 0007/2021
Excelentíssimo Senhor Prefeito:
Encaminhamos a Vossa Excelência, para ratificação, o Processo de Dispensa de Licitação n. 0007/2021, para o qual solicitamos a possibilidade de viabilizá-lo com expedição do presente Termo de Ratificação do Processo.
Faxinal dos Guedes/SC, 28 de junho de 2021.
GILBERTO BRINGHENTI
DIREITOR MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROCESSO LICITATÓRIO N. 0060/2021
DISPENSA DE LICITACAO N. 0007/2021
OBJETO:
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ITEM 01: CONSULTORIA TÉCNICA PARA PROGRAMA DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE OVINOCULTURA.
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Tendo em conta a necessidade de adquirir os serviços objeto da presente dispensa, os quais são necessários e imprescindíveis para o desenvolvimento de Políticas Públicas, Gestão e Desenvolvimento Institucional do presente programa junto aos agricultores, mais a previsibilidade
legal citada alhures, sopesando o Interesse Público, ratifico a dispensa de licitação, nos termos e condições constantes dos autos.
Publique-se a presente decisão.
Faxinal dos Guedes/SC, 28 de junho de 2021.
GILBERTO ANGELO LAZZARI
Prefeito Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N. 0060/2021
DISPENSA DE LICITACAO N. 0007/2021
OBJETO:
ITEM 01: CONSULTORIA TÉCNICA PARA PROGRAMA DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE OVINOCULTURA
CONTRATANTE: Município de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina.
CONTRATADO:
ITEM 01: SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC
Endereço: Av. Rio Branco, n. 611, Ed. Empreendedor
Centro – Florianópolis/SC
CNPJ/MF: 82.515.859/0001-06
ORIGEM: Dispensa de Licitação n. 0007/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.: 0060/2021
VALOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais), a serem pagos em seis parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos
termos do Decreto n. 0034/2021.
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021.
Faxinal dos Guedes/SC, 28 de junho de 2021.
GILBERTO ANGELO LAZZARI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N. 0060/2021

Publicação Nº 3124108
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EF40ABACE7BAE1A8C79453291EF86C12C50DDDDF

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 0060/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES
CONTRATADO: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC – SEBRAE
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Constitui-se objeto deste instrumento a execução de CONSULTORIA TÉCNICA PARA PROGRAMA DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE
OVINOCULTURA, conforme características, objetivos e metodologia discutidos e aprovados de comum acordo entre as partes.
CLÁUSULA QUARTA - VALOR AJUSTADO E FORMA DE PAGAMENTO
4.1. O valor global dos serviços objeto deste instrumento é de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a serem pagos da seguinte forma:
§ 1º - o CONTRATANTE desembolsará o valor total em seis (seis) parcelas, mensais, iguais e sucessivas na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), referente à Consultoria Especializada em Ovinocultura, sendo a primeira parcela em 10/07/2021 e a última parcela após encerramento das atividades em 10/12/2021.
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CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE VIGÊNCIA
6.1. O prazo de vigência deste instrumento será de 28 de junho de 2021 e seu termino em 31 de dezembro de 2021.
Faxinal dos Guedes/SC, 17 de junho de 2021.
GILBERTO ANGELO LAZZARI
Prefeito Municipal
Código registro TCE: EF40ABACE7BAE1A8C79453291EF86C12C50DDDDF

TERMO ADITIVO N. 06 AO CONTRATO N. 0054/2018 FMAS

Publicação Nº 3123830

TERMO ADITIVO N. 06 AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 0054/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES
CONTRATADO: MAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
Prorrogar o prazo de vigência do item 7.1 do Termo Aditivo n. 06 ao instrumento contratual originário, com seu término em 31 de dezembro
de 2021, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, 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, suas posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17 - As demais disposições em contrário que não colidirem com o Contrato Originário e com os demais Termos Aditivos permanecem em
pleno vigor.
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente Termo Aditivo n. 06, em quatro (4) vias de igual teor e forma, os representantes das
partes, juntamente com as testemunhas abaixo.
Faxinal dos Guedes/SC, 28 de junho de 2021.
GILBERTO ANGELO LAZZARI 			
MAP CONST. E INCORPORADORA EIRELI
PREEITO MUNICIPAL 				
CNPJ/MF sob n. 12.361.035/0001-35
						ADRIANA MACIEL CHAVES
Testemunhas:
______________________________ 		
Michele Santim 					
CPF/MF sob n. 063.630.459-08 			
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Flor do Sertão
Prefeitura
ATA DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO Nº. 1072/2021

Publicação Nº 3124536

ATA DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
Processo Licitatório Nº. 1072/2021
Pregão Presencial – Registro de Preços Nº. 18/2021
As 09:30 horas do dia 28 de junho de 2021, nas dependências da Prefeitura Municipal de Flor do Sertão, reuniu-se o Pregoeiro junto com a
equipe de apoio designada pela Portaria nº. 032/2021, para realizar a abertura dos envelopes das propostas de preço e realizar a habilitação das proponentes interessadas em participar do Processo Licitatório que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA QUIMICA MECANIZADA COM FORNECIMENTO DE HERBICIDAS NAS LATERAIS DAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTÃO. Manifestou o interesse em participar do presente processo licitatório as
seguintes empresas:
Relação dos Proponentes:
Código

Nome

CNPJ/CPF/Doc.Estrangeiro

941

AR PNEUS LTDA

09.243.567/0001-63

4516

INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP 58.619.644/0001-42

4058

NG PNEUS LTDA - ME

29.667.841/0001-39

4057

R.M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME

04.223.949/0001-01

Iniciada a sessão com a presença das empresas e seus representantes, com isso, passou-se para a abertura e o julgamento das propostas
apresentadas pelas proponentes interessadas. Após a classificação das Propostas de preços e rodada de lances do Processo Licitatório, foi
adjudicado como vencedora as seguintes empresas, conforme itens abaixo:
4057 - R.M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME
Lote
Descrição Lote
1
CAMINHÕES E DISTRIBUIDOR
Total do Fornecedor:
60.300,00

Valor Total do Lote
60.300,00

4058 - NG PNEUS LTDA - ME
Lote
2
Total do Fornecedor:

Valor Total do Lote
21.780,00

Descrição Lote
RETROESCAVADEIRA XCMG
21.780,00

4516 - INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP
Lote
Descrição Lote
3
RETROESCAVADEIRA
Total do Fornecedor:
4058 - NG PNEUS LTDA - ME
Lote
4
5
Total do Fornecedor:

Descrição Lote
RETROESCAVADEIRA
MOTONIVELADORA

941 - AR PNEUS LTDA
Lote
6
Total do Fornecedor:

Descrição Lote
ROLO

6.720,00

Valor Total do Lote
9.530,00
21.690,00
31.220,00

Valor Total do Lote
51.000,00
51.000,00

4516 - INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP
Lote
Descrição Lote
7
PÁ CARREGADEIRA
Total do Fornecedor:
941 - AR PNEUS LTDA
Lote
8
Total do Fornecedor:

Valor Total do Lote
6.720,00

Valor Total do Lote
21.000,00
21.000,00

Descrição Lote
ONIBUS
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4058 - NG PNEUS LTDA - ME
Lote
9
Total do Fornecedor:

Descrição Lote
AGRICOLA

941 - AR PNEUS LTDA
Lote
10
11
12
Total do Fornecedor:

Descrição Lote
AGRICOLA
TRATOR
ONIBUS
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Valor Total do Lote
6.900,00
6.900,00

Valor Total do Lote
13.800,00
25.900,00
7.630,00
47.330,00

Valor da compra total com os menores preços dos lotes:

252.970,00

Encerrada a fase de julgamento da proposta e rodada de lances o pregoeiro passou para a fase de abertura e julgamento das documentações para a habilitação, aberto o envelope e analisados os documentos apresentados e estes observou-se que estavam dentro do prazo de
validade e sua regularidade reconhecida o pregoeiro habilitou as proponentes.
Findos os trabalhos de classificação das propostas, rodada de lances e de habilitação, o pregoeiro encerrou a sessão, determinando a lavratura da presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Sendo que a mesma será publicada para efeitos legais. Flor
do Sertão – SC, aos vinte e oito dias do mês de junho de 2021.
VANDERLEI KUHN
Membro da comissão

DIOGO DE BEM
Pregoeiro

PAULO ROBERTO BEGNINI
Membro da comissão

De acordo:

ATA DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO Nº. 1089/2021

Publicação Nº 3124541

ATA DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
Processo Licitatório Nº. 1089/2021
Pregão Presencial – Registro de Preços Nº. 19/2021
As 14:30 horas do dia 28 de junho de 2021, nas dependências da Prefeitura Municipal de Flor do Sertão, reuniu-se o Pregoeiro junto com a
equipe de apoio designada pela Portaria nº. 032/2021, para realizar a abertura dos envelopes das propostas de preço e realizar a habilitação
das proponentes interessadas em participar do Processo Licitatório que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE
OBRA MECANICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416e. Manifestou o interesse em participar do presente processo licitatório as seguintes empresas:
Código Fornecedor
364
1641

Nome do Fornecedor
AUTO MECANICA IVAL LTDA - EPP
CHAPECÓ COMERCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA - EPP

Iniciada a sessão com a presença somente com o representante da empresa AUTO MECANICA IVAL LTDA, com isso, passou-se para a abertura e o julgamento das propostas apresentadas pelas proponentes interessadas. Após a classificação das Propostas de preços e rodada de
lances do Processo Licitatório, foi adjudicado como vencedora a empresa AUTO MECANICA IVAL LTDA - EPP, conforme itens abaixo:
ITENS QUANT UNID

VENCEDOR

1

1

KIT

AUTO MECANICA IVAL LTDA

2

1

SVÇ

AUTO MECANICA IVAL LTDA

3

1

SVÇ

AUTO MECANICA IVAL LTDA

4

1

PÇ

AUTO MECANICA IVAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
KIT DE EMBUCHAMENTO TRASEIRO COMPLETO DA LANÇA, BRAÇO,
MESA DE GIRO E CONCHA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SOLDA EM FERRO
FUNDIDO PARA RECUPERAÇÃO DE MESA DE GIRO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO EMBUCHAMENTO TRASEIRO COMPLETO DA
LANÇA, BRAÇO, MESA DE GIRO E CONCHA
CABO TRAVA LANÇA 87089990

MARCA

VALOR UNIT.

PIM

R$ 9.500,00

IVAL

R$ 3.100,00

ival

R$ 3.181,00

CABOVEL R$ 219,00

Encerrada a fase de julgamento da proposta e rodada de lances o pregoeiro passou para a fase de abertura e julgamento das documentações para a habilitação, aberto o envelope e analisados os documentos apresentados e estes observou-se que estavam dentro do prazo de
validade e sua regularidade reconhecida o pregoeiro habilitou as proponentes.
Findos os trabalhos de classificação das propostas, rodada de lances e de habilitação, o pregoeiro encerrou a sessão, determinando a lavratura da presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Sendo que a mesma será publicada para efeitos legais. Flor
do Sertão – SC, aos vinte e oito dias do mês de junho de 2021.
VANDERLEI KUHN
Membro da comissão

DIOGO DE BEM
Pregoeiro

PAULO ROBERTO BEGNINI
Membro da comissão

De acordo:
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Publicação Nº 3124551

DECRETO N.º 061/2021.
SUPLEMENTA VERBAS DO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Municipal
n.º 722/2020.

DECRETA:
ART. 1º - Fica pelo presente Decreto suplementado na Secretaria de Assistência Social, a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
na dotação orçamentária seguinte:
07.00 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.244 – Assistência Comunitária
08.244.0015 – Novos Horizontes
08.244.0015.2.037 – Manutenção do CRAS
3.1.90.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte: 0165 – Transf. Sist. Único Assist. Social – SUAS - Estado
TOTAL FONTE

50.000,00
50.000,00

ART. 2º - O recurso para abertura do crédito suplementar de que trata o artigo 1º é proveniente de anulação de dotação do orçamento
vigente, conforme a seguir:
07.00 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.244 – Assistência Comunitária
08.244.0015 – Novos Horizontes
08.244.0015.2.037 – Manutenção do CRAS
3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte: 0165 – Transf. Sist. Único Assist. Social – SUAS - Estado
TOTAL FONTE

50.000,00
50.000,00

ART. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
ART. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 28 dias de junho de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 206/2021

Publicação Nº 3123781

PORTARIA Nº 206/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar a Servidora Municipal FRANCIELLE MENIN VENDRAME, ocupante do
Cargo de Farmacêutica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 28/06/2021 a 12/07/2021, Conforme Decreto nº 002/2017,
relativo ao período aquisitivo 08/19 a 08/20.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 28 dias do mês de Junho de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER Prefeito Municipal
DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal
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Formosa do Sul
Prefeitura
DECRETO MUNICIPAL N.º 5328, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124229

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
DECRETO MUNICIPAL N.º 5328, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR – POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO PROGRAMA 2021 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 772, de 14 de dezembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1.º Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária
(s):
ENTIDADE: 2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.01 – FUNDO DE SAÚDE
PROJ./ATIV. 2.024 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(15) 4.4.90.00.00.00.00.00.0102 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS

R$ 8.000,00

Art. 2.º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo primeiro serão utilizados recursos proveniente da anulação, referente a fonte
de recursos abaixo relacionados no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
ENTIDADE: 1 – MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
05 - SECRETARIA DA SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL
05.01 – FUNDO DE SAÚDE
PROJ./ATIV. 2.024 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(9) 3.3.90.00.00.00.00.00. 0102 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS

R$ 8.000,00

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Executivo Municipal de Formosa do Sul, em 28 de junho de 2021.
JORGE ANTONIO COMUNELLO
PREFEITO MUNICIPAL
REGISTRADA E PUBLICADA EM DATA SUPRA.

DECRETO MUNICIPAL Nº 5327, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123580

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
DECRETO MUNICIPAL Nº 5327, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
JORGE ANTONIO COMUNELLO, Prefeito Municipal de Formosa do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de
conformidade com o Artigo 71. da Lei Orgânica Municipal e em conformidade com a Lei Municipal N.º 357, de 24 de dezembro de 2005 e
Lei Municipal N.º 516, de 18 de maio de 2011,
DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de Saúde de Formosa do Sul, os seguintes membros:
I – DO GOVERNO MUNICIPAL:
a) Secretaria Municipal De Saúde e Assistência Social:
Leo Pedro Migliavacca e suplente Estela Fátima Lunkes.
b) Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento:
Aline Vian e suplente James Alberto Furlanetto.
c) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes:
Chayane Prigolli Milan e suplente Marlon Borges.
d) Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:
Rafael Spagnollo e Suplente Divonei De Cézaro;
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II – PROFISSIONAIS DE SAÚDE:
a) Profissionais de Saúde:
Mônica Pelegrini e suplente Ariane Deconto.
Carine Eberle Cella e suplente Kely Cristina Maria.
III – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
a) Unidade Básica de Saúde:
Priscila Chemin e suplente Juliana Pasqualoto Scariot
IV – DOS USUÁRIOS:
a) Pastoral da Saúde: Idione Maria Tomazini Menon e Suplente Nilce Miranda Jeremias.
b) Mulheres Agricultoras: Oliva Moreschi e Suplente Maria Ana Frizom.
c) Associação Pais e Professores: Luizete R. Lorenset e suplente Silene Dal Santo.
d) Associação de Artesãos de Formosa do Sul – ARTEFOR: Idalina Ana Cella e Suplente Odete Cella.
e) Comércio Local: Leonardo Cella e suplente Gleisiane Pazinatto
f) Sindicato Agricultura Familiar: Cleomar Eberle e Suplente Amália Aparecida M. Variani
g) Sociedade Esportiva e Recreativa Formosa - SER Formosa: Itacir Prigolli e Suplente Leodir José Balzan
Art. 2º Os membros de que trata o Artigo 1.º prestarão serviços em relevância, sem ônus para o Município.
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta do orçamento vigente.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal nº 5236, de 23 de fevereiro de 2021.
Gabinete do Executivo Municipal de Formosa do Sul, em 28 de junho de 2021.
JORGE ANTONIO COMUNELLO
PREFEITO MUNICIPAL
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 59/2021
EXTRATO CONTRATUAL Nº 59/2021

Publicação Nº 3123733
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8D6C032ECC92F1F2FB9FC66734C91BBADC6B20AC

OBJETO: SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE
QUILOMBO, COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATÉ
QUE SE PROCEDA AOS ATOS LEGAIS QUE CADA CASO REQUER, VISANDO O BEM ESTAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
CONTRATADO: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL
VALOR: R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais)
Vigência: Início: 01/07/2021 Término: 31/12/2021
Licitação: Processo Administrativo Nº.: 50/2021
Inexigibilidade de Licitação Nº.: 2/2021
Formosa Do Sul, 28 de Junho de 2021
JORGE ANTÔNIO COMUNELLO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 50/2021
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 3123727

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 35BCB3756BBB964ABB89A0E26DCF1A90BAEA73C5

PROCESSO ADM. Nº.: 50/2021
Inexigibilidade de Licitação Nº.: 2/2021
OBJETO: SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE
QUILOMBO, COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATÉ
QUE SE PROCEDA AOS ATOS LEGAIS QUE CADA CASO REQUER, VISANDO O BEM ESTAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
CONTRATADO: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL
VALOR: R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais)
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 25, CAPUT - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição.
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FORMOSA DO SUL, 28 de Junho de 2021
JORGE ANTÔNIO COMUNELLO
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020 CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL E A EMPRESA DAIANE FRIGO 06128456995

Publicação Nº 3123837

TERMO DE APOSTILAMENTO
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORMOSA
DO SUL E A EMPRESA DAIANE FRIGO 06128456995.
O MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL, Estado de Santa Catarina, com endereço na Avenida Getúlio Vargas,580, Centro, nesta cidade, inscrito
no CNPJ/MF sob o n.º 80.637.424/0001-09, representado, neste ato, por seu Prefeito Municipal, Senhor JORGE ANTONIO COMUNELLO,
brasileiro, casado, portador do CPF n.º 369.252.330-00, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a empresa DAIANE
FRIGO 06128456995, com sede na cidade de Pinhalzinho - SC, inscrita no CNPJ sob o nº 29.364.818/0001-75, neste ato representada por
seu representante legal Senhora DAIANE FRIGO, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo de
Licitação Nº.17/2020, Convite Nº.1/2020, homologado em 27/02/2020,, resolvem formalizar o presente Termo de Apostilamento sob as
seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
0.1 O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração de endereço da CONTRATADA.
0.2
CLÁUSULA SEGUNDA - DO NOVO ENDEREÇO
2.1 O endereço da CONTRATADA acima qualificada passa a ser: Rua Fortaleza 2593, Bairro Santo Antônio, cidade de Pinhalzinho – SC.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
3.1 Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, as demais Cláusulas e condições do Contrato Principal, não modificadas por este Termo
de Apostilamento.
E, por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Formosa do Sul - SC, em 28 de junho de 2021.
JORGE ANTONIO COMUNELLO 		
Prefeito Municipal 			
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Forquilhinha
Prefeitura
ATA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 69/PMF/2021

Publicação Nº 3123715

MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 69/PMF/2021
PRIMEIRA ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA PARA ANÁLISE DO EDITAL
DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 69/PMF/2021, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO: PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E DEMAIS SERVIÇOS DESCRITOS NO § 1º DO ART. 2º DA LEI 12.232/10.
Às nove horas do dia vinte e oito do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, na Sala de Licitações, da Prefeitura Municipal de Forquilhinha, na Avenida 25 de julho, 3400, nesta cidade de Forquilhinha, Estado de Santa Catarina, reuniu-se na sala de reuniões a Comissão
Permanente de Licitações do Município, para abertura do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 69/PMF/2021. Abertos os trabalhos pela
Presidente, Sra. Neli Sehnem dos Santos, esta informou que as empresas FLB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. ME e MARCOS ZANETTE
COMUNICAÇÃO ME. protocolaram tempestivamente seus envelopes no Setor de Protocolos desta Prefeitura. Determinada a abertura dos
envelopes nº. 01 da PROPOSTA TÉCNICA - VIA SEM IDENTIFICAÇÃO e nº. 02 da PROPOSTA TÉCNICA - REPERTÓRIO E CASES HISTORIES,
a Comissão analisou os documentos, juntamente com os participantes das empresas FLB Publicidade e Propaganda Ltda. ME, o Sr. Lucas
Azevedo Borges; Marcos Zanette Comunicação ME, o Sr. Marcos Zanette. As propostas técnicas (envelopes 01 e 02) serão encaminhadas
para exame da Subcomissão Técnica para estabelecer o cumprimento das condições prescritas no Edital e em seu anexos. A presente ata
será publicada no Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.sc.gov.br). Nada mais havendo a tratar, os membros da Comissão
Permanente de Licitações deram por encerrada a reunião e ordenaram que se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelos Membros da Comissão Permanente de Licitações e presentes que desejarem. Forquilhinha, 28 de junho de 2021.
NELI SEHNEM DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Licitação
ARMANDO SARTOR
Membro da Comissão

ERIKA DE LUCA TISCOSKI BACK
Membro da Comissão
HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS
Membro da Comissão

FLB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.
Lucas Azevedo Borges

ELESIANE DA ROSA
Membro da Comissão

MARCOS ZANETTE COMUNICAÇÃO ME
Marcos Zanette

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 97/PMF/2021

Publicação Nº 3124834

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0BAA9B87155F1F15EF74CBFBD3073FA869634F7C

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 97/PMF/2021.

OBJETIVO: A presente licitação tem por objetivo REGISTRAR PREÇO de aparelhos de ar condicionados, para suprir as necessidades das
diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Forquilhinha/SC.
DATA DE ABERTURA: Dia 20 de julho de 2021 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, por e-mail: processos@forquilhinha.sc.gov.br ou pelo site: www.forquilhinha.sc.gov.br (transparência; licitações).
Forquilhinha/SC, 28 de junho de 2021.
NELI SEHNEM DOS SANTOS
Pregoeira
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Publicação Nº 3124838

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E16E2022D363245A2390B1A1678E8B95E8FA28C9

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 98/PMF/2021.
OBJETIVO: A presente licitação tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para aquisição de laminas e parafusos para manutenção de motoniveladoras, para atendimento as secretarias do Município de Forquilhinha/SC, no período de 12 meses.
DATA DE ABERTURA: Dia 19 de julho de 2021 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, por e-mail: processos@forquilhinha.sc.gov.br ou pelo site: www.forquilhinha.sc.gov.br (transparência; licitações).
Forquilhinha/SC, 28 de junho de 2021.
NELI SEHNEM DOS SANTOS
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 99/PMF/2021

Publicação Nº 3124841

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 40CB9BC125982428C28E92B7DDCD0F72F481E725

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 99/PMF/2021.
OBJETIVO: A presente licitação tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para aquisição de peças de reposição e prestação de serviços especializados na manutenção dos eletrodomésticos (geladeiras, freezers, máquinas de lavar roupas, micro-ondas, fogões a gás, e bebedouros),
das diversas secretarias, Fundos e Fundações do Município de Forquilhinha/SC.
DATA DE ABERTURA: Dia 16 de julho de 2021 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, por e-mail: processos@forquilhinha.sc.gov.br ou pelo site: www.forquilhinha.sc.gov.br (transparência; licitações).
Forquilhinha/SC, 28 de junho de 2021.
NELI SEHNEM DOS SANTOS
Pregoeira

ERRATA: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 88/PMF/2021

Publicação Nº 3123910

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 88/PMF/2021
O Poder Executivo do Município de Forquilhinha, no uso das atribuições legais, vem por meio desta publicação legal, retificar o Processo Licitatório na modalidade de Pregão Presencial Nº. 88/PMF/2021. A alteração se dá no Anexo VI - especificação do objeto, na forma que segue:
ONDE SE LÊ:
ESPECIFICAÇÃO: “Bomba de hidráulico de no mínimo 97 L/min”
LEIA-SE:
ESPECIFICAÇÃO: “Bomba de hidráulico de no mínimo 37 L/min”
ATENÇÃO!!
As retificações acima influenciam na formulação das propostas. Portanto, far-se-á necessária a alteração da data de abertura do certame.
Fica alterada a data de abertura e protocolo do processo licitatório:
PROTOCOLO ATÉ: 09 de julho de 2021 às 08:45 horas.
ABERTURA: 09 de julho de 2021 às 09:00 horas.
Feita as retificações acima, ficam todos notificados para os fins legais e de direito, na forma da lei vigente.
Forquilhinha/SC, 28 de junho de 2021.
JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES
Prefeito Municipal
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Fraiburgo
Prefeitura
20 - JOSÉ PRESENTINO FERREIRA DE OLIVEIRA

Publicação Nº 3124548

TERMO DE CONVOCAÇÃO
Sr (a) JOSÉ PRESENTINO DE OLIVEIRA
Cargo: Guarda do Patrimônio Público
Classificação: 25º lugar
Em cumprimento ao disposto no EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO – ACT Nº 009 de 04 de novembro
de 2020 e seu resultado homologado pelo Decreto nº 006/2021, convocamos-lhe a comparecer no Departamento de Gestão de Pessoal,
localizado à Av. Rio das Antas, 185, em Fraiburgo, para exercer as funções de Guarda do Patrimônio Público na vaga onde o município de
Fraiburgo tenha necessidade temporária de atendimento.
O não comparecimento em até 3 dias do Recebimento desta Convocação implicará em Renúncia Tácita e a não aceitação da vaga disponibilizada para exercer as atividades de Guarda do Patrimônio Público ao qual foi convocado implicará em Renúncia Explícita.
Em caso de aceitação o candidato deverá apresentar os documentos abaixo relacionados para contratação.
Entrega da cópia dos mesmos no setor RH:
a) 01 foto ¾ recente;
b) Carteira Profissional;
c) Cartão PIS/PASEP;
d) CPF;
e) Identidade;
f) Título de eleitor e comprovante da última votação ou certidão da Justiça
Eleitoral;
g) Certificado de Reservista (somente para Homens)
h) Registro Civil de Nascimento ou Casamento;
i) Registro dos Filhos menores de 14 anos;
j) Carteira de vacina dos filhos menores de 05 anos;

k) Atestado de Saúde Ocupacional;
l) Diploma de Formação Escolar;
m) Conta Bancária (BRADESCO);
n) Endereço Completo (fatura de água, luz ou telefone)
o) Comprovante de Imunização

Fraiburgo, SC, 28/06/2021
Declaro que recebi e estou ciente da presente convocação.
Em _____ /_____/ _____ ________________________________________________
JOSE PRESENTINO FERREIRA DE OLIVEIRA

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036_2021 RP 0037 PMF

Publicação Nº 3124725

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 12461371F1E6C4CED9BB6C77BD6844A213A0DE82

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO – SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0036/2021 – PMF
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0037/2021
Processo Administrativo Licitatório nº 0084/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL aquisição dos seguintes mobiliários: mesas de alimentação/atividade e berços
infantis, que estejam em conformidade com o Sistema de Gestão de Qualidade; Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Relatório de ensaios emitidos por laboratórios credenciados pelo INMETRO, conforme especificações do Termo de Referência ANEXO I deste edital.
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO; Recursos: Próprios. Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das
09:00 horas do dia 30.06.2021 até as 09:00 horas do dia: 12.07.2021. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:01 horas até as
09:30 horas do dia 12.07.2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:31 horas do dia 12.07.2021. REFERÊNCIA DE TEMPO:
Horário de Brasília (DF). LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br. Acesso Identificado. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital:
Avenida Rio das Antas, n° 185. Fone (49) 3256 3001 e-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br link “LICITAÇÕES”.
Fraiburgo(SC), 28 de junho de 2021.
CÓDIGO DE REGISTRO TCE: 12461371F1E6C4CED9BB6C77BD6844A213A0DE82
Rui Carlos Braun – Secretário de Administração, Planejamento e Inovação
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 066 2021

Publicação Nº 3124550

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 066/2021
FICAM ESTABELECIDOS OS PROCEDIMENTOS PARA ESCOLHA DE VAGAS DOS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O ANO LETIVO
DE 2021, E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO EDITAL DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA N.
010/2020
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE FRAIBURGO, no uso de suas atribuições legais;
FAZ SABER:
Ficam notificados os classificados no Edital de Contratação Temporária n. 010/2020, para a escolha de vagas de acordo com os procedimentos e as condições estabelecidas neste Edital:
1 – DOS PROCEDIMENTOS
1.1 – Os classificados no Edital de Contratação Temporária n. 010/2020 deverão observar o calendário abaixo estabelecido para escolha de
vagas para o ano letivo de 2020:
Código
03
02

Cargo
Auxiliar Educacional – Educação Infantil
Auxiliar de Alimentação e Nutrição

Convocados
97º
50º e 51º

Data Horário
29/06/2021 às 08:00
29/06/2021 às 08:00

1.2 – A escolha de vagas e a contratação seguirão rigorosamente a ordem de classificação.
1.3 – Na data e horário estabelecido no item 1.1 os classificados até as colocações especificadas nos quadros acima, deverão dirigir-se à
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Fraiburgo, localizado na Avenida Arnoldo Frey, n. 179, Centro, Fraiburgo, SC., para efetivação
da escolha de vagas para o ano letivo de 2020.
1.4 – O contrato administrativo poderá estabelecer carga horária de 12 a 40 horas semanais, variando de acordo com a necessidade e
interesse do Município de Fraiburgo.
1.5 – As demais normas atinentes ao Edital de Contratação Temporária n. 010/2020 deverão ser observadas.
2 – DA CONVOCAÇÃO PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO
2.1 – Ficam os classificados do Edital de Contratação em Caráter Temporário n. 010/2020, até as colocações especificadas nos quadros
acima, convocados a comparecer em data e local citado para a escolha de vagas e apresentação de documentos necessários para a contratação.
2.2 – Nos mesmos prazos estabelecidos nos quadros acima, na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes os candidatos classificados deverão apresentar documentos que servirão para contratação, conforme segue:
I – Documentos de identificação pessoal, necessários ao registro funcional no serviço público municipal e demais solicitados pela Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esportes, sendo /no mínimo:
a) 01 foto ¾ recente;
b) Carteira Profissional (fls. página da foto, identificação, último contrato e folha seguinte);
c) Cartão PIS/PASEP;
d) CPF;
e) Identidade;
f) Título de eleitor e comprovante da última votação ou certidão da Justiça Eleitoral;
g) Certificado de Reservista (somente para homens);
h) Registro Civil de nascimento ou casamento;
i) Registro dos filhos menores de 14 anos;
j) Carteira de vacina dos filhos menores de 05 anos;
k) Atestado de Saúde Ocupacional;
l) Diploma de formação escolar e histórico escolar;
m) Conta bancária (BRADESCO);
n) Endereço completo (fatura água, luz ou telefone);
o) Comprovante de vacina da rubéola (quem trabalha com criança);
p) Carteira de saúde atualizada para os cargos de Auxiliar de Alimentação e Nutrição e Agente de Serviços Gerais;
2.3 – As exigências de escolaridade devem ser cumpridas de acordo com o Edital 010/2020;
2.4 – De acordo com o item 16.4 do Edital de Contratação n° 010/2021 “O candidato que não comparecer à convocação ou não aceitar a
vaga ofertada na primeira convocação, voltará a compor o quadro de classificados para uma eventual segunda chamada de candidatos”
2.5 – O não comparecimento no prazo fixado, ou a não entrega dos documentos determinados, implicará em renúncia tácita e a não aceitação da vaga disponibilizada para exercer as atividades ao qual foi convocado implicará renúncia explicita.
2.6 – Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 367

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente ato.
Fraiburgo, 28 de Junho de 2021.
DENILSON DALAGNOL
Secretário de Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 16892021

Publicação Nº 3124569

PORTARIA Nº 1689, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Exonera Servidor Público Municipal.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º – Exonerar a pedido o servidor ALTAIR MACIEL, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 400.749.009-00, nomeado no cargo de
provimento em comissão de COORDENADOR DE DEPARTAMENTO, com lotação na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo – SANEFRAI, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 30 de junho de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 16902021

Publicação Nº 3124570

PORTARIA Nº 1690, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º – Rescindir a pedido o contrato de BRUNA LETÍCIA MARCONDES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 101.276.709-47, contratada em caráter temporário na função de AUXILIAR EDUCACIONAL – EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 40 horas semanais, a
partir de 30 de junho de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 16912021

Publicação Nº 3124571

PORTARIA Nº 1691, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º – Rescindir a pedido o contrato de ALCEU JOSÉ PINTO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 573.744.229-20, contratado em
caráter temporário na função de OPERADOR DE MÁQUINAS - MOTONIVELADORA, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 30
de junho de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
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Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 16922021

Publicação Nº 3124627

PORTARIA Nº 1692, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Exonera Servidor Público Municipal.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º – Exonerar a pedido a servidora MARCIELI CAMPOLIM DOS SANTOS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 091.780.339-69,
nomeada no cargo de provimento efetivo de AUXILIAR EDUCACIONAL – EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 40 horas semanais,
a partir de 30 de junho de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 16932021

Publicação Nº 3124629

PORTARIA Nº 1693, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Exonera Servidor Público Municipal.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a comunicação interna nº 065/2021, do Gabinete do Prefeito;
RESOLVE:
Art. 1º – Exonerar o servidor CARLOS EDUARDO DA CUNHA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 067.574.279-07, nomeado no cargo
de provimento em comissão de COORDENADOR DE DEPARTAMENTO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 30 de junho de
2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 16942021

Publicação Nº 3124630

PORTARIA Nº 1694, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Exonera Servidor Público Municipal.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a comunicação interna nº 063/2021, do Gabinete do Prefeito;
RESOLVE:
Art. 1º – Exonerar o servidor THOMAZ MORGANTI RASO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 359.678.458-10, nomeado no cargo
de provimento em comissão de ASSESSOR GERAL DE DEPARTAMENTO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 30 de junho
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de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 16952021

Publicação Nº 3124632

PORTARIA Nº 1695, DE 28 DE JUNHO DE 201.
Dispõe sobre a exoneração e a vacância do cargo público pela aposentadoria
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;
Considerando o Art. 28, Capítulo IV, da Lei Complementar Municipal nº 109, de 03 de março de 2010; e considerando a Emenda Constitucional nº 103/2019 e considerando, a decisão exarada no Processo Administrativo n.º 1765/2021;
Considerando o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, no qual se compromete a não permitir que servidores aposentados,
em decorrência do exercício de cargos públicos permaneçam trabalhando, salvo quando aprovados em novo concurso público e optarem
por vencimentos do cargo atual, renunciando desta forma aos proventos da aposentadoria;
Considerando a decisão proferida no Processo Administrativo nº 1765/2021;
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar em 30 de junho de 2021, a servidora MARIE CRISTINA STOLZ MUNARETTO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º
375.639.809-97, nomeada no cargo de provimento efetivo de ASSISTENTE SOCIAL, matrícula 13672, com carga horária de 20 horas semanais por aposentadoria voluntária por idade, com data de início fixada em 04 de dezembro de 2020.
Art. 2º Declarar vago o cargo de ASSISTENTE SOCIAL, nos termos do Art. 28, inciso IV, em razão do fim do vínculo estatutário em decorrência da aposentadoria voluntária.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 16962021

Publicação Nº 3124635

PORTARIA Nº 1696, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Revoga portaria 0100/2021.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a comunicação interna nº 161/2021 oriunda
da Secretaria de Infraestrutura Urbana;
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a portaria n° 0100 de 22 de janeiro de 2021, que concedeu Função Gratificada Nível 04, ao servidor IVONIR DE ALMEIDA,
brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 848.010.939-49, nomeado no cargo de provimento efetivo de OPERADOR DE MÁQUINAS, a
partir de 30 de junho de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
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RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 16972021

Publicação Nº 3124638

PORTARIA Nº 1697, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Nomeia Servidor Público Municipal
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 109 e 110, de 03 de
março de 2010, e alterações posteriores;
Em conformidade com a comunicação interna nº 166/2021 da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo – SANEFRAI;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear ALTAIR MACIEL, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 400.749.009-00, no cargo de provimento em comissão de ASSESSOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01 de julho de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 16982021

Publicação Nº 3124639

PORTARIA Nº 1698, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Nomeia Servidor Público Municipal
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 109 e 110, de 03 de
março de 2010, e alterações posteriores;
Em conformidade com a comunicação interna nº 066/2021 do Gabinete do Prefeito;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear CARLOS EDUARDO DA CUNHA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 067.574.279-07, no cargo de provimento em
comissão de ASSESSOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01 de julho de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 16992021

Publicação Nº 3124640

PORTARIA Nº 1699, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Nomeia Servidor Público Municipal
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 109 e 110, de 03 de
março de 2010, e alterações posteriores;
Em conformidade com a comunicação interna nº 064/2021 do Gabinete do Prefeito;
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RESOLVE:
Art. 1º Nomear THOMAZ MORGANTI RASO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 359.678.458-10, no cargo de provimento em comissão de DIRETOR GERAL DE DEPARTAMENTO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01 de julho de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 17002021

Publicação Nº 3124642

PORTARIA Nº 1700, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Nomeia Servidor Público Municipal
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 109 e 110, de 03 de
março de 2010, e alterações posteriores;
Em conformidade com a comunicação interna nº 0164/2021 da Secretaria de Infraestrutura Urbana;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear ALCEU JOSÉ PINTO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 573.744.229-20, no cargo de provimento em comissão de
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01 de julho de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 17012021

Publicação Nº 3124643

PORTARIA Nº 1701, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre contratação por prazo determinado.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em
conformidade com a Lei Complementar Municipal n.º 186/2016 de 03 de novembro de 2016 e alterações posteriores;
Em conformidade com o Edital nº 0010 de 04 de novembro de 2020 e Contrato Administrativo e em conformidade com a comunicação
interna nº 01345/2021 oriunda da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
Considerando a Lei 2294/2015, em sua Meta 2, estratégia 2.34 cita “Garantir a inclusão de pessoas com deficiência nas instituições escolares
do ensino regular, com adaptação dos meios físicos e capacitação dos recursos humanos, assegurando o desenvolvimento de seu potencial
cognitivo, emocional e social”;
Considerando que foram convocados todos os aprovados em concurso público e que não houve preenchimento das vagas;
RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário ALINE MELO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 059.270.129-81, na função de AUXILIAR
EDUCACIONAL – EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de julho de 2021 até 17 de dezembro
de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
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RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 17022021

Publicação Nº 3124647

PORTARIA Nº 1702, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre contratação por prazo determinado.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em
conformidade com a Lei Complementar Municipal n.º 187/2016 de 03 de novembro de 2016 e alterações posteriores;
Em conformidade com o Edital nº 0010 de 04 de novembro de 2020 e Contrato Administrativo e em conformidade com a comunicação
interna nº 01355/2021 da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
Considerando a Lei 2294/2015, em sua Meta 2: “Universalizar o Ensino Fundamental de 09 anos para toda a população de 06 a 14 anos
de idade e garantir que pelo menos 95% dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste
plano”;
Considerando que estará substituindo a servidora Valéria Mathias, que assumiu a função de Assessora do Departamento de Gestão de Pessoas, junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário DERLI DE OLIVEIRA CORRÊA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 528.468.499-00, na
função de PROFESSOR – ANOS INICIAIS, com carga horária de 20 horas semanais, no período de 01 de julho de 2021 até 17 de dezembro
de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 17032021

Publicação Nº 3124650

PORTARIA Nº 1703, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre contratação por prazo determinado.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em
conformidade com a Lei Complementar Municipal n.º 186/2016 de 03 de novembro de 2016 e alterações posteriores;
Em conformidade com o Edital nº 0010 de 04 de novembro de 2020 e Contrato Administrativo e em conformidade com a comunicação
interna nº 01358/2021 oriunda da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
Considerando que estará substituindo por 20 horas semanais a servidora Jessica Ferraz de Oliveira, considerada grupo de risco (laudo em
anexo), afastada em decorrência do Covid-19, de acordo com a Portaria 428 de 19 de março de 2020;
RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário CAMILA LUIZA SCORSIN, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 103.840.999-39, na função
de AUXILIAR EDUCACIONAL – ENSINO FUNDAMENTAL, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de julho de 2021 até
30 de setembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento
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Publicação Nº 3124653

PORTARIA Nº 1704, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre contratação por prazo determinado.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em
conformidade com a Lei Complementar Municipal n.º 186/2016 de 03 de novembro de 2016 e alterações posteriores;
Em conformidade com o Edital nº 0010 de 04 de novembro de 2020 e Contrato Administrativo e em conformidade com a comunicação
interna nº 01359/2021 oriunda da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
Considerando que estará substituindo por 20 horas semanais a servidora Jessica Ferraz de Oliveira, considerada grupo de risco (laudo em
anexo), afastada em decorrência do Covid-19, de acordo com a Portaria 428 de 19 de março de 2020;
RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário JOÃO MARCOS MACHADO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 104.939.749-54, na função
de AUXILIAR EDUCACIONAL – ENSINO FUNDAMENTAL, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de julho de 2021 até
30 de setembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 17052021

Publicação Nº 3124655

PORTARIA Nº 1705, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Concede Função Gratificada.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de
2010 e alterações posteriores; e em conformidade com a comunicação interna nº 063/2021 oriunda da Secretaria de Administração e Planejamento;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor DOUGLAS PEDRO TELLES DOS SANTOS, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 068.137.569-82, nomeado
no cargo de provimento efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Função Gratificada Nível 4, para exercer a função de Chefe do Setor de
Patrimônio e responsável pelo Setor de Frotas do Município, a partir de 01 de julho de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário em especial a Portaria 0650 de
08 de março de 2021.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 17062021

Publicação Nº 3124660

PORTARIA Nº 1706, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Concede Função Gratificada.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de
2010 e alterações posteriores; e em conformidade com a comunicação interna nº 067/2021 oriunda do Gabinete do Prefeito;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor JEFFERSON EDUARDO DIAS DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 088.943.589-84, nomeado no cargo de provimento efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Função Gratificada Nível 2, para ser coordenador responsável pelo
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setor de Identidades desta municipalidade, a partir de 01 de julho de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 17072021

Publicação Nº 3124662

PORTARIA Nº 1707, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Nomeia Servidor Público Municipal
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 109 e 110, de 03 de
março de 2010, e alterações posteriores;
Em conformidade com a comunicação interna nº 162/2021 da Secretaria de Infraestrutura Urbana;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear IVONIR DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 848.010.939-49, no cargo de provimento em comissão de
ASSESSOR GERAL DE DEPARTAMENTO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01 de julho de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 17082021

Publicação Nº 3124665

PORTARIA Nº 1708, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; em conformidade com o Art. 33, da Lei Municipal Complementar nº 109 de 05
de março de 2010; e em conformidade com a comunicação interna nº 01350/2021 oriunda da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
Considerando o distanciamento social previsto no PLANCON – Plano de Contingência, instituído pelo Decreto nº 241, de 04 de novembro
de 2020, onde os alunos precisam manter o distanciamento de 1,5m nas salas de aula, torna-se necessário o desdobramento de turmas de
6º ano da EM José de Anchieta;
RESOLVE:
Art. 1º Ampliar a carga horária de 35 (trinta e cinco) para 37 (trinta e sete) horas semanais, da servidora ALICIANE DE OLIVEIRA MATTEUCCI, brasileira, viúva, inscrita no CPF sob o n.º 990.610.159-87, contrata em caráter temporário na função de PROFESSOR – LÍNGUA
INGLESA, no período de 01 de julho de 2021 até 17 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento
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Publicação Nº 3124667

PORTARIA Nº 1709, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; em conformidade com o Art. 33, da Lei Complementar Municipal nº 109 de 05
de março de 2010; e em conformidade com a comunicação interna nº 01353/2021 oriunda da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
Considerando que estará substituindo por 20 horas semanais a servidora Arlete Alves dos Santos Gonçalves, a qual encontra-se afastada
em Auxílio Doença;
RESOLVE:
Art. 1º Ampliar a carga horária de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, da servidora ANDRESSA MATIAS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 049.310.749-52, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL, no período de
01 de julho de 2021 até 10 de setembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 17102021

Publicação Nº 3124669

PORTARIA Nº 1710, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; em conformidade com o Art. 33, da Lei Complementar nº 109 de 05 de março
de 2010; e em conformidade com a comunicação interna nº 01351/2021, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
Considerando o distanciamento social previsto no PLANCON – Plano de Contingência, instituído pelo Decreto nº 241, de 04 de novembro
de 2020, onde os alunos precisam manter o distanciamento de 1,5m nas salas de aula, torna-se necessário o desdobramento de turmas do
6º ano da EM José de Anchieta;
RESOLVE:
Art. 1º Ampliar a carga horária de 27 (vinte e sete) para 30 (trinta) horas semanais, da servidora FABIANE PETRY, brasileira, solteira, inscrita
no CPF sob o n.º 015.876.089-10, nomeada para o cargo de provimento efetivo de PROFESSOR – CIÊNCIAS E PROGRAMAS DE SAÚDE, no
período de 01 de julho de 2021 até 17 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 17112021

Publicação Nº 3124670

PORTARIA Nº 1711, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; em conformidade com o Art. 33, da Lei Complementar nº 109 de 05 de março
de 2010; e em conformidade com a comunicação interna nº 01347/2021 oriunda da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
Considerando o distanciamento social previsto no PLANCON – Plano de Contingência, instituído pelo Decreto nº 241, de 04 de novembro
de 2020, onde os alunos precisam manter o distanciamento de 1,5m nas salas de aula, torna-se necessário o desdobramento de turmas de
6º ano da EM José de Anchieta;
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RESOLVE:
Art. 1º Ampliar a carga horária de 13 (treze) para 17 (dezessete) horas semanais, da servidora JOSEANE DE FÁTIMA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 094.705.949-08, contrata em caráter temporário na função de PROFESSOR – EDUCAÇÃO FÍSICA,
no período de 01 de julho de 2021 até 17 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 17122021

Publicação Nº 3124672

PORTARIA Nº 1712, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; em conformidade com o Art. 33, da Lei Complementar nº 109 de 05 de março
de 2010; e em conformidade com a comunicação interna nº 01349/2021, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
Considerando o distanciamento social previsto no PLANCON – Plano de Contingência, instituído pelo Decreto nº 241, de 04 de novembro
de 2020, onde os alunos precisam manter o distanciamento de 1,5m nas salas de aula, torna-se necessário o desdobramento de turmas de
6º ano da EM José de Anchieta;;
RESOLVE:
Art. 1º Ampliar a carga horária de 30 (trinta) para 34 (trinta e quatro) horas semanais, da servidora JUSSARA GONÇALVES SEÍSL SOLANHA,
brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 043.313.359-76, nomeada para o cargo de provimento efetivo de PROFESSOR – GEOGRAFIA,
no período de 01 de julho de 2021 até 17 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 17132021

Publicação Nº 3124674

PORTARIA Nº 1713, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; em conformidade com o Art. 33, da Lei Complementar Municipal nº 109 de 05
de março de 2010; e em conformidade com a comunicação interna nº 01346/2021 oriunda da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
Considerando o distanciamento social previsto no PLANCON – Plano de Contingência, instituído pelo Decreto nº 241, de 04 de novembro
de 2020, onde os alunos precisam manter o distanciamento de 1,5m nas salas de aula, torna-se necessário o desdobramento de turmas de
6º ano da EM José de Anchieta;
RESOLVE:
Art. 1º Ampliar a carga horária de 13 (treze) para 18 (dezoito) horas semanais, do servidor LUIZ CARLOS MONTEIRO, brasileiro, solteiro,
inscrito no CPF sob o n.º 029.434.889-17, contratado em caráter temporário na função de PROFESSOR – MATEMÁTICA, no período de 01
de julho de 2021 até 17 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 377

RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 17142021

Publicação Nº 3124676

PORTARIA Nº 1714, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; em conformidade com o Art. 33, da Lei Complementar Municipal nº 109 de 05
de março de 2010; e em conformidade com a comunicação interna nº 01356/2021 oriunda da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
Considerando que estará substituindo por 20 horas semanais a servidora Arlete Alves dos Santos Gonçalves, a qual encontra-se afastada
em Auxílio Doença;
RESOLVE:
Art. 1º Ampliar a carga horária de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, da servidora MAGALI DOS SANTOS ROCHA, brasileira,
casada, inscrita no CPF sob o n.º 907.134.359-68, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL, no
período de 01 de julho de 2021 até 10 de setembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 17152021

Publicação Nº 3124677

PORTARIA Nº 1715, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre contratação por prazo determinado.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em
conformidade com a Lei Complementar Municipal n.º 186/2016 de 03 de novembro de 2016 e alterações posteriores;
Em conformidade com o Edital nº 0010 de 04 de novembro de 2020 e Contrato Administrativo e em conformidade com a comunicação
interna nº 01363/2021 oriunda da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
Considerando a Lei 2294/2015, em sua Meta 2: “Universalizar o Ensino Fundamental de 09 anos para toda a população de 06 a 14 anos
de idade e garantir que pelo menos 95% dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste
plano”; considerando a Resolução do Conselho Municipal de Educação 003/2017 o qual estabelece no Art. 11 o número de profissionais de
acordo com o número de crianças no Centros de Educação Infantil Municipal;
Considerando que foram convocados todos os candidatos aprovados no Concurso Público ao cargo de Auxiliar Educacional da Educação
Infantil e que ainda assim, há falta de servidores para desempenhar esta função; considerando que foram chamadas crianças que estavam
inscritas na fila única e que para atender a demanda de matrículas torna-se necessário a abertura no CEI São Sebastião;
RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário CHEILA KELEN SCHULZE, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 068.301.519-29, na função
de AUXILIAR EDUCACIONAL – EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de julho de 2021 até 17
de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 28 de junho de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento
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RECURSOS FEDERAIS A PUBLICAR 2021

Publicação Nº 3124553

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS
O Município de FRAIBURGO-SC, nos termos da Lei Federal nº 9452 de 20/03/1997, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades
empresariais, a liberação do(s) seguinte(s) recursos do Governo Federal:
Data do Crédito

Origem

Aplicação

Valor (R$)

22.06.2021

FNAS

PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEFI

2.641,80

22.06.2021

FNAS

PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEFI

2.649,21

22.06.2021

FNAS

PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE – MSE

894,15

22.06.2021

FNAS

PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE – MSE

896,66

22.06.2021

FNAS

PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

705,22

22.06.2021

FNAS

PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

707,20

22.06.2021

FNAS

PISO DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇAS/ ADOLESCENTE

2.032,16

22.06.2021

FNAS

PISO DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇAS/ ADOLESCENTE

2.037,86

22.06.2021

FNAS

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

5.527,47

22.06.2021

FNAS

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

5.527,47

22.06.2021

FNAS

PISO BÁSICO FIXO

3.414,02

22.06.2021

FNAS

PISO BÁSICO FIXO

3.433,22

Secretaria de Finanças

TERMO DE CONVOCAÇÃO AIRTO FERREIRA DE OLIVEIRA

Publicação Nº 3124556

TERMO DE CONVOCAÇÃO
Sr (a) AIRTO FERREIRA DE OLIVEIRA
Cargo: Motorista
Classificação: 4º lugar
Em cumprimento ao disposto no EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO – ACT Nº 0003 de 08 de abril de 2021
e seu resultado homologado pelo Decreto nº 006/2021, convocamos-lhe a comparecer no Departamento de Gestão de Pessoal, localizado
à Av. Rio das Antas, 185, em Fraiburgo, para exercer as funções de Motorista na vaga onde o município de Fraiburgo tenha necessidade
temporária de atendimento.
O não comparecimento em até 3 dias do Recebimento desta Convocação implicará em Renúncia Tácita e a não aceitação da vaga disponibilizada para exercer as atividades de Motorista ao qual foi convocado implicará em Renúncia Explícita.
Em caso de aceitação o candidato deverá apresentar os documentos abaixo relacionados para contratação.
Entrega da cópia dos mesmos no setor RH:
a) 01 foto ¾ recente;
b) Carteira Profissional;
c) Cartão PIS/PASEP;
d) CPF;
e) Identidade;
f) Título de eleitor e comprovante da última votação ou certidão da Justiça
Eleitoral;
g) Certificado de Reservista (somente para Homens)
h) Registro Civil de Nascimento ou Casamento;
i) Registro dos Filhos menores de 14 anos;
j) Carteira de vacina dos filhos menores de 05 anos;

k) Atestado de Saúde Ocupacional;
l) Diploma de Formação Escolar;
m) Conta Bancária (BRADESCO);
n) Endereço Completo (fatura de água, luz ou telefone)
o) Comprovante de Imunização

Fraiburgo, SC, 28/06/2021
Declaro que recebi e estou ciente da presente convocação.
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Em _____ /_____/ _____ ________________________________________________
AIRTO FERREIRA DE OLIVEIRA

TERMO DE CONVOCAÇÃO CLEVERSON DOS SANTOS

Publicação Nº 3124559

TERMO DE CONVOCAÇÃO
Sr (a) CLEVERSON DOS SANTOS
Cargo: Motorista
Classificação: 2º lugar
Em cumprimento ao disposto no EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO – ACT Nº 0005 de 04 de novembro
de 2020 e seu resultado homologado pelo Decreto nº 006/2021, convocamos-lhe a comparecer no Departamento de Gestão de Pessoal,
localizado à Av. Rio das Antas, 185, em Fraiburgo, para exercer as funções de Motorista na vaga onde o município de Fraiburgo tenha necessidade temporária de atendimento.
O não comparecimento em até 3 dias do Recebimento desta Convocação implicará em Renúncia Tácita e a não aceitação da vaga disponibilizada para exercer as atividades de Motorista ao qual foi convocado implicará em Renúncia Explícita.
Em caso de aceitação o candidato deverá apresentar os documentos abaixo relacionados para contratação.
Entrega da cópia dos mesmos no setor RH:
a) 01 foto ¾ recente;
b) Carteira Profissional;
c) Cartão PIS/PASEP;
d) CPF;
e) Identidade;
f) Título de eleitor e comprovante da última votação ou certidão da Justiça
Eleitoral;
g) Certificado de Reservista (somente para Homens)
h) Registro Civil de Nascimento ou Casamento;
i) Registro dos Filhos menores de 14 anos;
j) Carteira de vacina dos filhos menores de 05 anos;

k) Atestado de Saúde Ocupacional;
l) Diploma de Formação Escolar;
m) Conta Bancária (BRADESCO);
n) Endereço Completo (fatura de água, luz ou telefone)
o) Comprovante de Imunização

Fraiburgo, SC, 28/06/2021
Declaro que recebi e estou ciente da presente convocação.
Em _____ /_____/ _____ ________________________________________________
CLEVERSON DOS SANTOS

TERMO DE CONVOCAÇÃO DIEGO ALEXANDERSON OLIVEIRA CAVALHEIRO

Publicação Nº 3124560

TERMO DE CONVOCAÇÃO
(Edital de Concurso Público n. 001/2017 SNF)
Senhor(a): DIEGO ALEXANDERSON OLIVEIRA CAVALHEIRO
Endereço: Rua Amancio Chelli SN, Bairro: Vila Nova
Fraiburgo/SC - 89580-000
(49) 98806-2866 (49) 99819-9983
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Classificação: 8º
Em cumprimento as disposições editalícias, Edital n. 001/2017, destinado a prover vagas do Quadro Permanente de Cargos da Autarquia
Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, de acordo com a Lei Complementar n. 110/2010, levando em consideração o resultado
final homologado pelos Decretos n. 184/2017 e 191/2017, nos termos da Lei Complementar n. 109/2010, seguindo rigorosamente a ordem
de classificação, CONVOCAMOS-LHE à comparecer no Departamento de Gestão de Pessoal, localizado à Avenida Rio das Antas, n. 185,
Centro, Fraiburgo, SC., munido dos documentos, declarações, certidões, exames e laudos exigidos em lei e no edital de concurso público,
abaixo descritos:
a) 1(uma) foto ¾ recente;
b) Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS)- parte da foto e identificação;
c) Cópia Cartão do PIS/PASEP ou do NIT (Número de Identificação do Trabalhador);
d) Cópia do CPF;
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e) Cópia da Carteira de 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) Cópia de Comprovante de Residência (fatura de água, luz ou telefone);
l) Cópia de Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso exigido;
m) Cópia de comprovante de registro e regularidade no órgão ou conselho fiscalizador do exercício profissional (quando exigido);
n) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH (quando exigida);
o) Carteira de Saúde (quando cargo exigir);
p) Dados da Conta Bancária UNICAMENTE do banco BRADESCO agência de Fraiburgo – Conforme autorização de abertura de conta fornecida pelo Município de Fraiburgo;
q) Declaração de bens, direitos, valores, com identificação das fontes de renda – devendo ser obrigatoriamente apresentado de acordo com
o Modelo anexo a Convocação (ANEXO I);
r) Declaração de não-acumulação ilegal de cargo, função ou emprego público ou percepção de proventos – devendo ser obrigatoriamente
apresentado de acordo com o Modelo anexo a Convocação (ANEXO II);
s) No caso de cumulação legal de cargos, função, emprego ou percepção de proventos – devendo ser obrigatoriamente apresentado de
acordo com o Modelo anexo a Convocação (ANEXO III);
t) Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, penalidades disciplinares, conforme legislação aplicável – devendo ser
obrigatoriamente apresentado de acordo com o Modelo anexo a Convocação (ANEXO IV);
u) Deverá apresentar, no mínimo, os seguintes exames de saúde, acompanhado de laudo médico:
I – Hemograma Completo;
II – Glicemia;
III – Creatinina,
IV – Parcial de Urina;
V – TGO e TGP;
VI – Triglicerídio;
VII – Colesterol Total e Frações (acima de 45 anos);
VIII – TSH (acima de 45 anos);
IX – PSA (homens acima de 45 anos);
X – Parasitológico de Fezes (Auxiliar de Alimentação e Nutrição- Carteira de Saúde);
XI – Secreção Orofarinfe (Auxiliar de Alimentação e Nutrição- Carteira de Saúde);
XII- Pesquisa de Fungos nas unhas (Auxiliar de Alimentação e Nutrição- Carteira de Saúde);
XIII- Coprocultura (Auxiliar de Alimentação e Nutrição);
XIV – Raio X de tórax (PA + Perfil) com laudo;
XV – Raio X Coluna Cervical + Lombar com laudo (Grupo Funcional e Operacional);
XVI- Ultrassonografia (ombro direito e esquerdo) com laudo
XVII- Ultrassonografia (punho direito e esquerdo) com laudo;
XVIII- Eletrocardiograma com laudo (acima de 35 anos);
XIX- Audiometria (Grupo Operacional);
XX- Comprovante de Vacinação Atualizado.
u.1) Antes da conclusão se o candidato está apto para o cargo, o perito poderá solicitar outros exames complementares;
v) Atestado de Anamnese Clínica e Social – Emitido pela Equipe Multiprofissional do Município de Fraiburgo responsável pelo Programa de
Atenção ao Servidor, através de Anamnese Clínica e Social dos Servidores públicos Municipais de Fraiburgo (agendamento realizado pelo
Departamento de Gestão de Pessoal após o cumprimento obrigatório de todos os itens anteriores “a” a “u”);
x) Atestado de Saúde Ocupacional – Exame Admissional – Emitido obrigatoriamente por Médico do Trabalho vinculado ao Município de
Fraiburgo (agendamento realizado pelo Departamento de Gestão de Pessoal após o cumprimento obrigatório de todos os itens anteriores
“a” a “v”);
O prazo para apresentação da documentação, declarações, certidões, exames e laudos descritos nos itens “a” a “u” supracitados, é de
15(quinze) dias, contados do recebimento da presente CONVOCAÇÃO. O não cumprimento no prazo determinado implicará em RENÚNCIA
tácita e eliminação do concurso público, sem qualquer direito.
Fraiburgo, SC, 28 de Junho 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento
Data do Recebimento: _________ de _____________ de ___________.
DIEGO ALEXANDERSON OLIVEIRA CAVALHEIRO
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Publicação Nº 3124562

TERMO DE CONVOCAÇÃO
Sr (a) JOLEEL SAMARO PEREIRA DOS REIS
Cargo: Operador de Máquinas Retroescavadeira
Classificação: 19
Em cumprimento ao disposto no EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO – ACT Nº 0004//2021, convocamos-lhe
a comparecer no Departamento de Gestão de Pessoal, localizado à Av. Rio das Antas, 185, em Fraiburgo, para exercer as funções de Operador de Máquinas Retroescavadeira na vaga onde o município de Fraiburgo tenha necessidade temporária de atendimento.
O não comparecimento em até 3 dias do Recebimento desta Convocação implicará em Renúncia Tácita e a não aceitação da vaga disponibilizada para exercer as atividades de Operador de Máquinas Retroescavadeira ao qual foi convocado implicará em Renúncia Explícita.
Em caso de aceitação o candidato deverá apresentar os documentos abaixo relacionados para contratação.
Entrega da cópia dos mesmos no setor RH:
a) 01 foto ¾ recente;
b) Carteira Profissional;
c) Cartão PIS/PASEP;
d) CPF;
e) Identidade;
f) Título de eleitor e comprovante da última votação ou certidão da Justiça
Eleitoral;
g) Certificado de Reservista (somente para Homens)
h) Registro Civil de Nascimento ou Casamento;
i) Registro dos Filhos menores de 14 anos;
j) Carteira de vacina dos filhos menores de 05 anos;

k) Atestado de Saúde Ocupacional;
l) Diploma de Formação Escolar;
m) Conta Bancária (BRADESCO);
n) Endereço Completo (fatura de água, luz ou telefone)
o) Comprovante de Imunização

Fraiburgo, SC, 28/06/2021
Declaro que recebi e estou ciente da presente convocação.
Em _____ /_____/ _____ ________________________________________________
JOLEEL SAMARO PEREIRA DOS REIS

TERMO DE CONVOCAÇÃO OLANDIR BEATRIZ DOS SANTOS

Publicação Nº 3124565

TERMO DE CONVOCAÇÃO
Sr (a) OLANDIR BEATRIZ DOS SANTOS
Cargo: Motorista
Classificação: 1º lugar
Em cumprimento ao disposto no EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO – ACT Nº 0005 de 04 de novembro
de 2020 e seu resultado homologado pelo Decreto nº 006/2021, convocamos-lhe a comparecer no Departamento de Gestão de Pessoal,
localizado à Av. Rio das Antas, 185, em Fraiburgo, para exercer as funções de Motorista na vaga onde o município de Fraiburgo tenha necessidade temporária de atendimento.
O não comparecimento em até 3 dias do Recebimento desta Convocação implicará em Renúncia Tácita e a não aceitação da vaga disponibilizada para exercer as atividades de Motorista ao qual foi convocado implicará em Renúncia Explícita.
Em caso de aceitação o candidato deverá apresentar os documentos abaixo relacionados para contratação.
Entrega da cópia dos mesmos no setor RH:
a) 01 foto ¾ recente;
b) Carteira Profissional;
c) Cartão PIS/PASEP;
d) CPF;
e) Identidade;
f) Título de eleitor e comprovante da última votação ou certidão da Justiça Eleitoral;
g) Certificado de Reservista (somente para Homens)
h) Registro Civil de Nascimento ou Casamento;
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i) Registro dos Filhos menores de 14 anos;
j) Carteira de vacina dos filhos menores de 05 anos;

Fraiburgo, SC, 28/06/2021
Declaro que recebi e estou ciente da presente convocação.
Em _____ /_____/ _____ ________________________________________________
OLANDIR BEATRIZ DOS SANTOS

TERMO DE RENÚNCIA EDEMILSON FERNANDO PEREIRA

Publicação Nº 3124566

TERMO DE RENÚNCIA TÁCITA
Através do presente termo, declaro que o candidato abaixo relacionado foi convocado e não compareceu no prazo estipulado, implicando em
Renúncia Tácita ao cargo de OPERADOR DE TRATOR DE PNEU para preenchimento da vaga disponibilizada através do Edital nº 001/2017PMF. Fica portanto eliminado da lista pertencente ao processo seletivo, vinculado aos dados abaixo:
Candidato: EDEMILSON FERNANDO PEREIRA
Cargo: OPERADOR DE TRATOR DE PNEU
Classificação: 4º Lugar
Data da Convocação: 14/06/2021
Prazo Final para Aceitação ou Renúncia: 28/06/2021
Fraiburgo (SC), 28/06/2021
EDEMILSON FERNANDO PEREIRA

TERMO DE RENÚNCIA KLEITON RAMON PINTO

Publicação Nº 3124568

TERMO DE RENÚNCIA TÁCITA
Através do presente termo, declaro que o candidato abaixo relacionado foi convocado e não compareceu no prazo estipulado, implicando
em Renúncia Tácita ao cargo de Operador de Máquinas Retroescavadeira para preenchimento da vaga disponibilizada através do Edital nº
009/2020. Fica portanto eliminado da lista pertencente ao processo seletivo, vinculado aos dados abaixo:
Candidato: KLEITON RAMON PINTO
Cargo: Operador de Máquinas Retroescavadeira
Classificação: 1º Lugar
Data da Convocação: 24/06/2021
Prazo Final para Aceitação ou Renúncia: 28/06/2021
Fraiburgo (SC), 28 de junho de 2021.
KLEITON RAMON PINTO
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Frei Rogério
Prefeitura
DECRETO N.º1207/2021 REGULAMENTA A APLICAÇÃO DA LEI DE LIBERDADE ECONOMICA, DISPÕE SOBRE AS
ATIVIDADES DE BAIXO RISCO E “BAIXO RISCO A” PARA FINS DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 3º INCISO I DA LEI
FEDERAL N. 13.874 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019

Publicação Nº 3124603

DECRETO N.º1207/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021 .
REGULAMENTA A APLICAÇÃO DA LEI DE LIBERDADE ECONOMICA, DISPÕE SOBRE AS ATIVIDADES DE BAIXO RISCO E “BAIXO RISCO A”
PARA FINS DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 3º INCISO I DA LEI FEDERAL N. 13.874 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
JAIR DA SILVA RIBEIRO, Prefeito Municipal de Frei Rogério, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com o artigo 87, incisos VI e VII, “a” da Lei Orgânica Municipal, e na forma estabelecida pela Lei Federal n. 13.874/2019
CONSIDERANDO a publicação da Medida Provisória nº 881, de 30 de abril de 2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade
Econômica e estabeleceu garantias de livre mercado;
CONSIDERANDO a conversão da Medida Provisória nº 881, de 30 de abril de 2019, na Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019;
CONSIDERANDO a Resolução CGSIM nº 51 de 11 de junho de 2019, que versa sobre a definição de baixo risco;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, estabeleceu normas gerais de direito econômico, aplicáveis a
todos os atos públicos de liberação de atividade econômica a serem executados também pelos Municípios;
DECRETA:
Art. 1º. – Este decreto visa 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 estabelece no art. 3º, § 1º, inciso I da Lei Federal n. 13.874/2019.
Parágrafo único. A dispensa de que trata o caput deste artigo não exime as pessoas jurídicas do dever de observar as demais obrigações
estabelecidas na legislação pertinente inclusive as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de repressão à poluição sonora, e
à perturbação do sossego público, assim como os regulamentos aplicáveis à legislação sanitária e de prevenção contra incêndio e pânico,
estando sujeitas à fiscalização pelos órgãos competentes.
Art. 2º. Para fins do disposto neste decreto, consideram-se atos públicos de liberação , 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 da 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, edificação 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 artigo 3º, § 3º da Lei Federal
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 ou “baixo risco A” aquelas atividades que se qualifiquem, simultaneamente,
como de:
I - baixo risco ou “baixo risco A” em prevenção contra incêndio e pânico na forma do caput do art. 4º;
II - baixo risco ou “baixo risco A” 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 ou “baixo risco A”
quando:
I - executada em área sobre a qual o seu exercício é plenamente regular, conforme determinações do zoneamento urbano aplicável, incluindo 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 ou “baixo risco A” 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.
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Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Frei Rogério, 28 de junho de 2021.
JAIR DA SILVA RIBEIRO
Prefeito Municipal
ANEXO I
ATIVIDADES DE BAIXO RISCO
CNAE

Descrição

I

7312-2/00

Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

II

7490-1/05

Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas

III

6391-7/00

Agências de notícias

IV

7311-4/00

Agências de publicidade

V

7911-2/00

Agências de viagens

VI

9609-2/02

Agências matrimoniais

VII

5590-6/01

Albergues, exceto assistenciais

VIII

7729-2/01

Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos

IX

7721-7/00

Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

X

7722-5/00

Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e Similares

XI

6810-2/02

Aluguel de imóveis próprios

XII

7733-1/00

Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

XIII

7729-2/03

Aluguel de material médico

XIV

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

XV

7723-3/00

Aluguel de objetos do vestuário, joias e acessórios

XVI

7729-2/99

Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

XVII

6911-7/02

Atividades auxiliares da justiça

XVIII

5232-0/00

Atividades de agenciamento marítimo

XIX

8660-7/00

Atividades de apoio à gestão de saúde

XX

9002-7/01

Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores

XXI

9430-8/00

Atividades de associações de defesa de direitos sociais

XXII

8291-1/00

Atividades de cobrança e informações cadastrais

XXIII

6920-6/02

Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária

XXIV

7020-4/00

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

XXV

6920-6/01

Atividades de contabilidade

XXVI

7410-2/99

Atividades de design não especificadas anteriormente

XXVII

7119-7/02

Atividades de estudos geológicos

XXVIII

8650-0/04

Atividades de fisioterapia

XXIX

8650-0/06

Atividades de fonoaudiologia

XXX

5920-1/00

Atividades de gravação de som e de edição de música

XXXI

7490-1/04

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

XXXII

8030-7/00

Atividades de investigação particular

XXXIII

8020-0/01

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

XXXIV

9493-6/00

Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

XXXV

7420-0/01

Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

XXXVI

8650-0/02

Atividades de profissionais da nutrição

XXXVII

8650-0/03

Atividades de psicologia e psicanálise

XXXVIII

8220-2/00

Atividades de teleatendimento

XXXIX

8650-0/05

Atividades de terapia ocupacional

XL

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.

XLI

6621-5/02

Auditoria e consultoria atuarial

XLII

6821-8/01

Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
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XLIII

6821-8/02

Corretagem no aluguel de imóveis

XLIV

8599-6/05

Cursos preparatórios para concursos

XLV

2399-1/01

Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal

XLVI

6201-5/01

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

XLVII

6202-3/00

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

XLVIII

6203-1/00

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador Não-customizáveis, desde que não haverá o
desenvolvimento de softwares que realizam ou influenciam diretamente no diagnóstico, monitoramento, terapia (tratamento) para a saúde.

XLIX

7410-2/02

Design de interiores

L

7410-2/03

Design de produto

LI

5819-1/00

Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos

LII

5812-3/01

Edição de jornais diários

LIII

5812-3/02

Edição de jornais não diários

LIV

5811-5/00

Edição de livros

LV

5813-1/00

Edição de revistas

LVI

8292-0/00

Envasamento e empacotamento sob contrato, 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.

LVII

9329-8/03

Exploração de jogos de sinuca, bilhar e Similares

LVIII

9329-8/04

Exploração de jogos eletrônicos recreativos

LIX

1414-2/00

Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção

LX

1529-7/00

Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente

LXI

1351-1/00

Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

LXII

2319-2/00

LXIII

1422-3/00

LXIV

3250-7/07

LXV

1521-1/00

LXVI

1531-9/01

LXVII

3291-4/00

Fabricação de escovas, pincéis e vassouras, desde que não haverá no exercício a fabricação de escova dental.

LXVIII

1421-5/00

Fabricação de meias

LXIX

1354-5/00

LXX

3299-0/06

LXXI

7420-0/04

Filmagem de festas e eventos

LXXII

8219-9/01

Fotocópias

LXXIII

6822-6/00

Gestão e administração da propriedade imobiliária

LXXIV

1211-0/1

Horticultura, exceto morango

LXXV

7420-0/03

Laboratórios fotográficos

LXXVI

3312-1/02

Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

LXXVII

3312-1/04

Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos

LXXVIII

3314-7/09

Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos Não-eletrônicos para
escritório

LXXIX

3314-7/01

Manutenção e reparação de máquinas motrizes Não-elétricas

LXXX

3314-7/06

Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas

LXXXI

3314-7/03

Manutenção e reparação de válvulas industriais

LXXXII

7319-0/03

Marketing direto

LXXXIII

7912-1/00

Operadores turísticos

LXXXIV

7490-1/99

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

LXXXV

6621-5/01

Peritos e avaliadores de seguros

ASSINADO DIGITALMENTE

Fabricação de artigos de vidro, desde que o resultado do exercício da atividade econômica não é um produto
industrial, não haverá operações de espelhação e não haverá produção de peças de fibra de vidro.
Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias (Código
CNAE:1422300)
Fabricação de artigos ópticos, desde que não haverá fabricação de produto para saúde.
Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material, desde que a área construída do
empreendimento não ultrapassa 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados).
Fabricação de calçados de couro, desde que a área construída do empreendimento não ultrapassa 2.500m²
(dois mil e quinhentos metros quadrados).

Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos, desde que a área construída do empreendimento não
ultrapassa 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados).
Fabricação de velas, inclusive decorativas, desde que não haverá no exercício da atividade a fabricação de
velas, sebo e/ou estearina utilizadas como cosmético ou saneante.
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LXXXVI

7210-0/00

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais

LXXXVII

7220-7/00

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

LXXXVIII

7320-3/00

Pesquisas de mercado e de opinião pública

LXXXIX

6511-1/02

Planos de auxílio-funeral

XC

8219-9/99

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

XCI

1311-1/00

Preparação e fiação de fibras de algodão

XCII

1312-0/00

Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão

XCIII

9001-9/04

Produção de espetáculos circenses, de marionetes e Similares

XCIV

9001-9/03

Produção de espetáculos de dança

XCV

5911-1/02

Produção de filmes para publicidade

XCVI

9319-1/01

Produção e promoção de eventos esportivos

XCVII

9001-9/02

Produção musical

XCVIII

9001-9/01

Produção teatral

XCIX

7319-0/02

Promoção de vendas

C

4751-2/02

Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

CI

3831-9/99

Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio

CII

3832-7/00

Recuperação de materiais plásticos

CIII

9529-1/05

Reparação de artigos do mobiliário

CIV

9529-1/01

Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem

CV

9529-1/06

Reparação de jóias

CVI

9529-1/03

Reparação de relógios

CVII

9511-8/00

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CVII

9512-6/00

Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CVIII

9521-5/00

Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CIX

9529-1/99

Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

CX

4612-5/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos

CXI

4615-0/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

CXII

4618-4/02

Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares

CXIII

4618-4/03

Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações

CXIV

4614-1/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

CXV

4542-1/01

Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios

CXVI

4530-7/06

Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores

CXVII

4617-6/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

CXVIII

4616-8/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem

CXIX

4512-9/01

Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores

CXX

9002-7/02

Restauração de obras de arte

CXXI

9102-3/02

Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

CXXII

1822-9/99

Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

CXXIII

8011-1/02

Serviços de adestramento de cães de guarda

CXXIV

7490-1/03

Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias

CXXV

7111-1/00

Serviços de arquitetura

CXXVI

4520-0/08

Serviços de capotaria

CXXVII

7119-7/01

Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CXXVIII

7119-7/03

Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CXXIX

5912-0/01

Serviços de dublagem

CXXX

1822-9/01

Serviços de encadernação e plastificação

CXXXI

7112-0/00

Serviços de engenharia

CXXXII

8299-7/03

Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

CXXXIII

7420-0/05

Serviços de microfilmagem
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CXXXIV

5912-0/02

Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual

CXXXV

3329-5/01

Serviços de montagem de móveis de qualquer material

CXXXVI

8230-0/01

Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CXXXVII

3250-7/06

Serviços de prótese dentária

CXXXVIII

7490-1/01

Serviços de tradução, interpretação e Similares

CXXXIX

2539-0/02

Serviços de tratamento e revestimento em metais

CXL

2539-0/01

Serviços de usinagem, tornearia e solda, desde que a área construída do empreendimento não ultrapassa
2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados). e não haverá operações de jateamento (jato de areia).

CXLI

6209-1/00

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CXLII

7120-1/00

Testes e análises técnicas, desde que não haverá no exercício da atividade a análise de produto sujeito à
vigilância sanitária.

CXLIII

6311-9/00

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

CXLIV

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CXLV

8599-6/03

Treinamento em informática

CXLVI

6201-5/02

Web design

JAIR DA SILVA RIBEIRO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1206/2020 ABRE CRÉDITO NO ORÇAMENTO E CRÉDITO SUPLEMENTAR NA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FREI ROGÉRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3124494

DECRETO Nº 1206/2020, 28 DE JUNHO DE 2021.
ABRE CRÉDITO NO ORÇAMENTO E CRÉDITO SUPLEMENTAR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI ROGÉRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JAIR DA SILVA RIBEIRO, Prefeito Municipal de Frei Rogério, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 87, inciso V da Lei Orgânica do Município de Frei Rogério, art. 05, inciso III, da Lei nº 935/2020 de 29 de outubro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º - Abre crédito no orçamento na Prefeitura Municipal de Frei Rogério com a seguinte classificação Orçamentária:
Órgão:

04

Secretaria M. de Educação, Cultura e Esportes.

Unidade:

01

Secretaria M. de Educação, Cultura e Esportes.

Proj./Ativ.

2.008

Manutenção do Programa Merenda Escolar

3.3.90.00.00.00.00.00.00.01300

Aplicações Diretas

Art. 2º - Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), com a seguinte classificação orçamentária
no orçamento vigente:
Órgão:

04

Secretaria M. de Educação, Cultura e Esportes.

Unidade:

01

Secretaria M. de Educação, Cultura e Esportes.

Proj./Ativ.

2.008

Manutenção do Programa Merenda Escolar

3.3.90.00.00.00.00.00.00.01300

Aplicações Diretas

Total

R$ 130.000,00

Art. 3º - Para respaldo do crédito mencionado no artigo anterior ficam utilizados recursos próprios do superávit financeiro de exercício de
2020 no valor R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para a dotação orçamentária do orçamento corrente.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Frei Rogério, SC, 28 de junho de 2021.
JAIR DA SILVA RIBERIO
Prefeito Municipal
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Galvão
Prefeitura
PROCESSO LICITATÓRIO 052/2021 ERRATA DO ANEXO

Publicação Nº 3124600

ERRATA DO EXTRATO DE EDITAL
O MUNICIPIO DE GALVÃO, Estado de Santa Catarina COMUNICA que estará recebendo proposta referente ao Processo Licitatório nº
052/2021, Edital de Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preço 036/2021, tipo menor preço por item até às 09h:00min. do dia 05
de JULHO de 2021, e fará abertura das mesmas às 09h15min do mesmo dia, sendo que constitui-se o objeto da presente licitação AQUISIÇÃO DE LONA PARA CISTERNA PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, conforme descrito no Edital. Houve uma alteração no ANEXO I.
O fundamento legal é a Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 de 21/06/93, consolidada e legislação aplicável. A integra do
Edital e demais documentos poderão ser obtidos junto à sede do município com a Comissão de Licitação do Município, sito á Avenida Sete
de Setembro nº 548, na cidade de Galvão – SC, telefone (49) 3342 1111 ou pelo site: www.galvao.sc.gov.br
Galvão - SC, 28 de JULHO de 2021.
ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal
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PROCESSO LICITATÓRIO 054/2021

Publicação Nº 3124489
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3FC71B1AFEFFE22A70E6BD0FF694980D61920CDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVÃO

PROCESSO LICITATÓRIO nº 054/2021
PREGÃO PRESENCIAL nº 037/2021
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO

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 LOTE, para CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, COM A EVENTUAL APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS/ORIGINAIS E
ACESSÓRIOS, DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, 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 13 de JULHO de 2021, as 09h:00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS
13 de JULHO de 2021, 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 CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA

E

CORRETIVA,

COM

A

EVENTUAL

APLICAÇÃO

E

FORNECIMENTO

DE

PEÇAS

GENUINAS/ORIGINAIS E ACESSÓRIOS, DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, conforme
quantitativos e especificações estabelecidas no Anexo I, que são partes integrantes deste ato convocatório.
O recebimento dos itens e fiscalização dos será de responsabilidade da Secretaria de Agricultura/Infraestrutura na
pessoa de João Valmir Maciel, Secretario.
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).

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
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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
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 lotes;
* Anexo II – Modelo de Credenciamento;
* Anexo III – Modelo de Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação;
* Anexo IV – 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.
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.
4.7 Far-se-á o credenciamento, devendo a documentação pertinente, estar separado dos demais
documentos.
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
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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
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

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
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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.
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 (quando tiver origem no
tribunal de justiça de Santa Catarina) 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 superveniente, 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
15.24.
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 LOTE. 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 lote 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:
a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos nas alíneas anteriores, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
e) 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
microempresa

ou

empresa

de

pequeno

porte,

a

Comissão

de

microempreendedor

Licitações

suspenderá

a

individual,
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 o prazo para devolução
da máquina/veículo devidamente consertado dependerá do tipo de serviço a ser executado, devendo
ser informado um prazo aproximado para o conserto, todavia, não poderá ultrapassar o prazo de 30
(trinta) dias corridos.
10.11 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.
12.2.1 - 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 2021.
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 - A VENCEDORA, por seus responsáveis e prepostos, obrigar-se-á em:
15.2

Fornecer ao Município no prazo de 48 (quarenta

orçamento

detalhado

para

execução

dos

e oito) horas após a retirada do veiculo,

reparos, discriminando quantidade de horas por serviço, com

os respectivos valores de mão de obra e detalhamento das peças genuínas/originais de reposição com os valores
pertence o Lote;
15.3 Entregar os objetos do termo de referencia do ANEXO I submetidos aos serviços devidamente limpos, ou
seja, livres de resíduos provenientes da execução dos serviços, tais como, graxa, óleo, cola, tinta, poeira,
entre outros.
15.4 Entregar os objetos do termo de referencia do ANEXO I ao Município, somente após a conferencia de todos
os itens de segurança e funcionamento vistoriados;
15.5 Promover condições à fiscalização de todos os serviços contratados, bem como, dos seus procedimentos e
técnicas empregados;
15.6 Devolver, no ato da saída da maquina da sua oficina, todas as peças genuínas/originais que
forem substituídas nas mesmas embalagens das utilizadas;
15.7 Oferecer serviço de t r a n s p o r t e

gratuito

incluso

no

valor

da

proposta,

se

a

manutenção não for possível ser realizada no local em que o mesmo se encontre,
( n a r e m o ç ã o e d e v o l u ç ã o ) , no prazo máximo de vinte e quatro horas após a solicitação, para a
prestação do serviço;
15.8 Transportar com segurança, pessoal habilitado e dentro das normas do Código de Trânsito
até o local de sua oficina (independente do endereço)

Brasileiro,

os objetos do termo de referencia do ANEXO I do

Município que necessitarem de reparos;
15.9 Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município ou a terceiros, por ação ou omissão do
seu pessoal, durante o desempenho dos serviços;
15.10 Entregar somente peças genuínas/originais e genuínas de primeira qualidade e novos. Não serão
aceitos materiais usados;
15.11 Substituir, quaisquer peças genuínas/originais ou acessórios defeituosos, dentro das condições da
garantia estipulada pelos fabricantes, sem ônus adicionais;
15.12 Responder pelo extravio de qualquer bem patrimonial ou de consumo do Município, em decorrência da
execução dos serviços, desde que devidamente comprovado, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
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15.13 Quando houver apenas a necessidade de fornecimento de peças estas devem ser entregues na
cede do Município, sem custo adicionais.
15.14 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.
15.15 - O veiculo será recebido por servidor especialmente designado para este fim.
15.16 - Sempre que os objetos do ANEXO I não puderem trafegar até a oficina para os reparos ou
serviços necessários, a contratada deverá prestar serviços de guincho/reboque ou socorro em toda
área do Município e entorno em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da
solicitação

correspondente,

por

meio

de

veículos-socorro,

caminhão reboque com prancha

articulada, se necessário, com plantão de 24 (vinte e quatro) horas, às suas custas.
15.17 Após o chamado de socorro através de contato telefônico ou mensagem, a empresa vencedora terá que
atender o Município no horário comercial no mesmo dia, ou em situações justificáveis no próximo dia.
15.18 - A contratada deverá, antes da execução dos serviços, emitir check list dos serviços a serem executados
com cópia ao responsável do setor de frota ou secretário responsável, informando os serviços a serem realizados,
bem como o número aproximado de horas/colaborador. Os serviços somente poderão ser iniciados após a
aprovação da Contratante.
15.19 – Após a Autorização do Serviço para a manutenção básica, a empresa terá o prazo de 48 horas para a
devolução do veiculo devidamente consertado; em casos de serviços complexos será analisado a situação para o
prazo necessário para o conserto;
15.20 - A garantia dos serviços deverá ser de no mínimo 06 (seis) meses contados após a entrega dos serviços.
15.21 - Os veículos que forem entregues para execução dos serviços ficarão sob total responsabilidade da
contratada, a fim de garantir à contratante o ressarcimento de despesas causadas por qualquer sinistro ocorrido,
independente de causa que lhe der origem;
15.22 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.
15.23

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.
15.24 A partir do recebimento da Autorização de Fornecimento a empresa terá o prazo para devolução
da máquina/veículo devidamente consertado dependerá do tipo de serviço a ser executado, devendo
ser informado um prazo aproximado para o conserto, todavia, não poderá ultrapassar o prazo de 30
(trinta) dias corridos.
15.25 Manter as condições de habilitação durante todo o período do contrato.
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15.26 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:
a) 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.
b) efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste edital.
c) 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.
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:
a) o atraso injustificado, a juízo da Administração, no cumprimento do prazo previsto no item 10 deste edital;
b) o cumprimento do objeto do edital, fora das especificações constantes no anexo l deste edital;
c) 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;
d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar o
cumprimento do objeto licitado;
e) 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;
f) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
g) a dissolução da empresa;
h) 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;
i)

razões

de

determinadas

interesse
pela

público,

de

alta

relevância

e

amplo

conhecimento,

justificadas

e

máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o licitante

vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere este certame.
j) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do objeto.
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.
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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.
18.1.1 - 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.
18.1.2 - 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.
18.2 - 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.
18.3 - 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.
18.4 - 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.
18.5 - 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.
18.6 - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a Administração Municipal poderá ou não contratar
todo ou quantidades parciais do objeto deste Pregão.
18.7 - 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.
18.7.1 - 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.
18.7.2 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.
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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:
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.
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;
20.2.3 - 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.
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
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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:
a) Advertência;
b) Multa de 10% sobre o valor do contrato;
c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) 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,
prejuízos

que

resultantes.

será

concedida

sempre

que

a

contratada

ressarcir

a

Administração

pelos

A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e

responsáveis técnicos.
e) 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:
a) adiada a abertura da licitação;
b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/1993.
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.
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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 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, 28 de JUNHO de 2021.

ADMIR EDI DALLA CORT

JOÃO VALMIR MACIEL

Prefeito Municipal

Secretario da Agricultura/Infraestrutura/fiscal

Visto e Aprovado. Assessoria Jurídica.
Evandro Fernandes Andre OAB/SC n. 29.159__________________________________________

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

ASSINADO DIGITALMENTE

Página 17 de 22

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 406

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVÃO

ANEXO I –

DESCRIÇÃO EXPLICATIVO DO LOTE

LOTE detalhado e completo esta no endereço abaixo
(em anexo no site do município de Galvão – item licitação)
(http://www.galvao.sc.gov.br)

LOTES

DESCRIÇÃO DA MAQUINA POR LOTE

LOTE 01

ROLO COMPACTADOR BOWAG BW 212 D-40

LOTE 02

RETROESCAVADEIRA NHW LB 110

LOTE 03

RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C PLUS

LOTE 04

ESCAVADEIRA DOOLSAN DX 140

LOTE 05

MOTONIVELADORA CASE 845

LOTE 06

MOTONIVELADORA HUBER WARCO 205

LOTE 07

PÁ CARREGADEIRA SEM 638

LOTE 08

BOB CAT S 450

LOTE 09

RETRO ESCAVADEIRA XMG

OBS: As descrições completas dos lotes estão especificados no ANEXO I, no site do Município – SC.
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(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO
(Local/Município), _____ de _______________ de 2021.
Ao
Pregoeiro Oficial do Município
Município de Galvão - SC
Credenciamento para participar no:
Processo Licitatório n° ___/2021
Pregão Presencial nº ___/2021
O(s)

abaixo

assinado(s),

na

qualidade

de

responsável(is)

__________________________________________________,
_____________________________

vem

pela

presente,

_____________________________________________,

legal(is)

inscrita
informar

portador

da

pela

no
a

V.Sªs,

Carteira(s)

Empresa

CNPJ
que
de

nº

o(a)

Srº.(ª)

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
Papel Timbrado

O representante legal da empresa..........................................., na qualidade de Licitante do procedimento
licitatório, sob a modalidade de Pregão Presencial nº ______/2021, instaurado pelo município de Galvão, declara
que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.
..........................., .......... de ......................................... de 2021.
________________________________________________
(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
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIDADE
Nome da empresa
Papel Timbrado
Declaramos, para fins de participação no Pregão Presencial n. º ___/2021:


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



DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de

seus anexos e suplementos, no que não conflitarem com a legislação em vigor;
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;

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
..........................., ........... de ................................ de 2021.
__________________________________________
(assinatura do representante legal da Licitante)
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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.: FONE/FAX:
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, ____ _____________ 2021.

_____________________________________
(nome e assinatura do representante legal
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Garopaba
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PE060/2021

Publicação Nº 3125008

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021
PROCESSO Nº 027/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP – Atendimento ao inciso I do Artigo 48 da LC147/2014
O Município de Garopaba, através do Fundo Municipal de Saúde de Garopaba, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob regime de entrega parcelada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, através de
sistema de Registro de Preço para contratação de empresa especializada para realizar manutenção preventiva e corretiva em equipamento
de raios-X do Fundo Municipal de Saúde, com o fornecimento de peças sem exclusividade. As propostas deverão ser entregues por meio de
sistema de compras eletrônicas no sítio http://bllcompras.com até as 14h00min do dia 09/07/2021. A sessão pública será realizada a partir
das 14h10min do dia 09/07/2021, no endereço eletrônico http://bllcompras.com .
O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no endereço acima descrito, ou no site www.garopaba.sc.gov.br, onde poderá ser lido
e/ou obtida cópia, inclusive dos seus anexos.
Garopaba - SC, 28 de Junho de 2021.
Junior de Abreu Bento
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 158/2021

Publicação Nº 3125016

DECRETO N.º 158, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
HOMOLOGA A RESOLUÇÃO N.º 08, DE 10 DE JUNHO DE 2021, DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
JUNIOR ABREU BENTO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º. Fica Homologada a Resolução n.º 08, de 10 de junho de 2021, do Conselho Municipal de Assistência Social, que aprovou o Plano de
Retomada Parcial das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em meio à Pandemia do COVID-19l.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 de junho de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
LUIZ HENRIQUE CASTRO DE SOUZA
Secretário de Administração
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LEI MUNICIPAL Nº. 560 DE 13/11/1995
GAROPABA/ SC
Telefone (48)32548167/32548162
Email: cmas@garopaba.sc.gov.br
Resolução nº. 08
Dispõe sobre a aprovação do Plano de Retomada Parcial das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em meio à
Pandemia do COVID-19.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Garopaba - SC, em reuniu Plenária Ordinária , realizada em 10/06/2021, no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742. de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS
e pela Lei Municipal nº 1.432/10 que altera dispositivos da Lei Municipal nº 560/95, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social
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de Garopaba – CMAS, resolve:
Art. 1º Aprovar o Plano de Retomada Parcial das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em meio à Pandemia
do COVID- 19.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Garopaba, 10 de Junho de 2021.
Marivone I Abreu
Presidente do CMAS

DECRETO Nº 159/2021

Publicação Nº 3125015

DECRETO Nº 159, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
DESIGNA MEMBROS PARA FORMAREM O "CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS - CMPC" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal e Lei Municipal n.º 1791, de 21 de Março de 2014, alterada pela Lei Municipal n.º 2.315, de 19 de maio de 2021,
DECRETA:
Art.1º. Ficam designados os membros abaixo relacionados, para formarem o Conselho Municipal de Políticas Culturais:
I - Poder Executivo Municipal:
a) Secretaria Municipal de educação e cultura,
Titular: Camila Rozette da Rosa - CPF: ***.***.649-43
Suplente: Renata Marques Gonçalves - CPF: ***.***.760-30
Titular: Potira Vieira Cargnin - CPF: ***.***.129-77
Suplente: Amanda Martins Lourenço - CPF: ***.***.639-43
b) SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO,
Titular: Emily Brunato de Souza - CPF: ***.***.449-76
Suplente: Joaquim da Silva Bernardo - CPF: ***.***.129-55
c) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
Titular: Leidiane de Souza - CPF: ***.***.019-03
Suplente: Roseane da Silva Rosa - CPF: ***.***.659-00
d) SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTE,
Titular: Claudete Medeiros - CPF: ***.***.629-29
Suplente: Lisiele de Araújo Pires Gabriel - CPF: ***.***.789-30
e) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,
Titular: Augusto Ferreira Goettert - CPF: ***.***.950-82
Suplente: Camila Pereira de Oliveira - CPF: ***.***.559-96
f) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
Titular: Andrea Martinez Diforena - CPF: ***.***.940-20
Suplente: Daina da Silva Silveira - CPF: ***.***.289-08
g) INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA,
Titular: Mariana Reis Leal Fernandes - CPF: ***.***.179-40
Suplente: Sandra Beatriz Koelling - CPF: ***.***.300-78
II - REPRESENTANTES DA ESFERA CIVIL:
a) SETORIAL DE ARTES VISUAIS E ARTESANATO,
Titular: Michele Argenta Finger - CPF: ***.***.500-63
Suplente: Lutiana Mazzaroto - CPF: ***.***.490-53
b) SETORIAL DE HIP HOP,
Titular: Argenta Finger - CPF: ***.***.819-08
Suplente Jahir De Lima Macedo Neto - CPF: ***.***.929-35
c) SETORIAL DE AUDIOVISUAL,
Titular: Walter Luiz Asquino Caira - CPF: ***.***.388-68
Suplente Michelly Hadassa Rodrigues de Castro - CPF: ***.***.429-39
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d) SETORIAL DE MÚSICA,
Titular: Karen Tereza Barboza Rosa - CPF: ***.***.409-43
Suplente Jeferson Adriano do Amaral - CPF: ***.***.590-53
e) SETORIAL DE CIRCO E TEATRO,
Titular: Juliano Farias Thomaz - CPF: ***.***.410-27
Suplente Ramon Matos Cunha - CPF: ***.***.221-87
f) SETORIAL DE DANÇA,
Titular: Agna M-ller - CPF: ***.***.400-68
Suplente: Juliana Pureza Dornelles - CPF: ***.***.700-04
g) SETORIAL DE CULTURA POPULAR,
Titular: Kamilla Oliveira Pacheco - CPF: ***.***.370-86
Suplente: Joana Ribeiro da Silva Duarte Netz - CPF: ***.***.748-44
h) SETORIAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL E LITERATURA,
Titular: Eveline Klein - CPF: ***.***.110-34
Suplente: Nadia Maria da silva - CPF: ***.***.549-34
Art. 2º - O Conselho Municipal de Políticas Culturais – CMPC deverá eleger, entre seus membros, o Presidente, vice-presidente e o Secretário-Geral com os respectivos suplentes, em reunião posterior, exclusiva para membros do CMPC de Garopaba.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 de junho de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
LUIZ HENRIQUE CASTRO DE SOUZA
Secretário de Administração

PORTARIA N.º 1148/2021

Publicação Nº 3124855

PORTARIA N.º 1148, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) SANDRILENE BOTZAN
MARIA, CPF n.º ***.***.029-79, aprovado (a) e classificado (a) como 001º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2021,
homologado em 01 de Junho de 2021, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
(AREA 05 - CAMPO DUNA I).
Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 1318, 28 de julho de 2009 e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
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PORTARIA N.º 1149/2021

Publicação Nº 3124860

PORTARIA N.º 1149, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) MARIANA CUNHA SOARES LIMA, CPF n.º ***.***.740-49, aprovado (a) e classificado (a) como 004º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2021,
homologado em 01 de Junho de 2021, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
(AREA 05 - CAMPO DUNA I).
Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 1318, 28 de julho de 2009 e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a
Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.º 1150/2021

Publicação Nº 3124862

PORTARIA N.º 1150, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) RITA DE CASSIA RAQUEL, CPF n.º ***.***.519-36, aprovado (a) e classificado (a) como 001º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2021,
homologado em 01 de Junho de 2021, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
(AREA 06 - ENCANTADA).
Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 1318, 28 de julho de 2009 e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
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Publicação Nº 3124864

PORTARIA N.º 1151, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) RENATA GRACIANI, CPF
n.º ***.***.168-33, aprovado (a) e classificado (a) como 002º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2021, homologado
em 01 de Junho de 2021, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (AREA 07 CAMPO DUNA II.
Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 1318, 28 de julho de 2009 e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a
Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.º 1152/2021

Publicação Nº 3124865

PORTARIA N.º 1152, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) MAIRA SALETTE
MAZUTTI, CPF n.º ***.***.030-20, aprovado (a) e classificado (a) como 001º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2021,
homologado em 01 de Junho de 2021, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
(AREA 03 - AMBROSIO).
Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 1318, 28 de julho de 2009 e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a
Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
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Publicação Nº 3124880

PORTARIA N.º 1153, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) GEISILANE VIEIRA, CPF
n.º ***.***.739-29, aprovado (a) e classificado (a) como 002º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2021, homologado
em 01 de Junho de 2021, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (AREA 02 NORTE).
Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 1318, 28 de julho de 2009 e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a
Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.º 1154/2021

Publicação Nº 3124882

PORTARIA N.º 1154, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) ELIANDRO GUIMARAES
LINO, CPF n.º ***.***.989-84, aprovado (a) e classificado (a) como 001º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2021,
homologado em 01 de Junho de 2021, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
(AREA 08 - CENTRO II).
Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 1318, 28 de julho de 2009 e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a
Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
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Publicação Nº 3124884

PORTARIA N.º 1155, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) FELIPE EDUARDO MACHADO LUZARDO, CPF n.º 031.744.580-48, aprovado (a) e classificado (a) como 002º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº.
001/2021, homologado em 01 de Junho de 2021, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de AUXILIAR DE SERVICOS
GERAIS.
Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a
Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.º 1156/2021

Publicação Nº 3124886

PORTARIA N.º 1156, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) ANA PAULA CLARIMUNDO DE SOUZA, CPF n.º ***.***.639-57, aprovado (a) e classificado (a) como 005º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº.
001/2021, homologado em 01 de Junho de 2021, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de AUXILIAR DE SERVICOS
GERAIS.
Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a
Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
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Publicação Nº 3124887

PORTARIA N.º 1157, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) HELOIZA HELENA JACINTO VIEIRA, CPF n.º ***.***.129-73, aprovado (a) e classificado (a) como 001º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2021,
homologado em 01 de Junho de 2021, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM.
Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a
Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.º 1158/2021

Publicação Nº 3124889

PORTARIA N.º 1158, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) ELIZABETE FERREIRA
MANDU DE SANTANA, CPF n.º ***.***.949-68, aprovado (a) e classificado (a) como 003º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado
nº. 001/2021, homologado em 01 de Junho de 2021, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de TECNICO DE ENFERMAGEM (ESF).
Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 1318, 28 de julho de 2009 e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a
Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
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Publicação Nº 3124890

PORTARIA N.º 1159, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) KAREN CRISTINA NASCIMENTO KNAPP, CPF n.º ***.***.670-00, aprovado (a) e classificado (a) como 005º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº.
001/2021, homologado em 01 de Junho de 2021, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de TECNICO DE ENFERMAGEM
(ESF).
Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 1318, 28 de julho de 2009 e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a
Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.º 1160/2021

Publicação Nº 3124891

PORTARIA N.º 1160, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) GISELE FERREIRA DA
SILVA, CPF n.º ***.***.990-46, aprovado (a) e classificado (a) como 004º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2021,
homologado em 01 de Junho de 2021, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de ENFERMEIRA.
Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a
Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
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Publicação Nº 3124893

PORTARIA N.º 1161, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) LETICIA SCHEUFLER
STEFANI, CPF n.º ***.***.900-53, aprovado (a) e classificado (a) como 008º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2021,
homologado em 01 de Junho de 2021, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de ENFERMEIRA.
Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a
Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.º 1162/2021

Publicação Nº 3124895

PORTARIA N.º 1162, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) LUIZ FELIPE PINTO DE
ANDRADE, CPF n.º ***.***.700-49, aprovado (a) e classificado (a) como 002º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2021,
homologado em 01 de Junho de 2021, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de MEDICO UROLOGISTA.
Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a
Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
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Publicação Nº 3124896

PORTARIA N.º 1163, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) HENRIQUE DIRCKSEN
MELO, CPF n.º ***.***.059-47, aprovado (a) e classificado (a) como 002º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2021,
homologado em 01 de Junho de 2021, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de MEDICO NEUROLOGISTA.
Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a
Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.º 1164/2021

Publicação Nº 3124900

PORTARIA N.º 1164, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) MARIANA COUTO DE
MELLO, CPF n.º ***.***.140-68, aprovado (a) e classificado (a) como 001º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2021,
homologado em 01 de Junho de 2021, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de FONOAUDIOLOGO.
Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a
Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
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Publicação Nº 3124904

PORTARIA N.º 1165, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) LISIANE RAMOS DUTRA,
CPF n.º ***.***.500-63, aprovado (a) e classificado (a) como 002º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2021, homologado em 01 de Junho de 2021, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - ESF.
Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 1318, 28 de julho de 2009 e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a
Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.º 1166/2021

Publicação Nº 3124906

PORTARIA N.º 1166, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) RAFAEL RAUEN, CPF n.º
***.***.839-23, aprovado (a) e classificado (a) como 002º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2021, homologado em
01 de Junho de 2021, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de AGENTE DE FISCALIZACAO.
Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a
Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
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Publicação Nº 3124907

PORTARIA N.º 1167, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, nos termos do art. 212, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) candidato (a) JORGE LUIZ PAIM DICK,
CPF n.º ***.***.690-68, aprovado (a) e classificado (a) como 007º colocado (a) no Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2021, homologado em 01 de Junho de 2021, para exercer em caráter temporário e excepcional a função de AUXILIAR DE MANUTENCAO E CONSERVACAO.
Art. 2º. O (A) candidato (a) que concluir o processo de admissão desempenhará em caráter temporário as funções do cargo indicado no
artigo antecedente, criado através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com suas correspondentes atribuições.
Art. 3º. A assinatura do contrato de trabalho e o início do exercício na função terão lugar no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de publicação da presente Portaria, mediante aplicação, por analogia, do disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 28 DE JUNHO DE 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/06/2021, de acordo com a
Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
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Garuva
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PMG Nº 032/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Publicação Nº 3123696
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5504BA67DE715D622B6E4E68961EA9FDB9E1C292

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório PMG nº 032/2021
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo de julgamento: Menor Preço por item.
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração, Saneamento Ambiental, Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura e Secretaria da Saúde conforme anexo.
Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: 15/07/2021 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, 28 de junho de 2021.
Rodrigo Adriany David
Prefeito Municipal

AVISO DE SUSPENSÃO LICITAÇÃO Nº 028/2021 PMG
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Publicação Nº 3123807

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 64EE7E9B1375E380C6C9CC053501F7C95B0E25AB

AVISO DE SUSPENSÃO
Processo Licitatório PMG nº 028/2021
Modalidade: Tomada de Preços
Tipo de julgamento: Menor Preço Global.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (Abastecimento de Água Potável e
Esgotamento Sanitário, Drenagem e Manejo das Águas Pluviais, Limpeza e Fiscalização Preventiva das Respectivas Redes Urbanas; Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos); elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira, Elaboração de estudo de engenharia
econômica financeira, visando o estabelecimento de metodologia para modelagem do preço da tarifa de disponibilidade operacional a ser
aplicada no serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário; elaboração de levantamento mais amplo e retroativo possível dos
elementos físicos constituintes da infraestrutura de bens reversíveis relativos à prestação dos serviços de abastecimento de água potável
e esgotamento sanitário de acordo com as Leis n.º 11.445/2007, 12.305/2010, na forma prevista neste Edital, especialmente no Termo de
Referência.
Fica suspenso o certame para análise de impugnação ao edital pela Secretaria de Saneamento Ambiental, com nova data de realização a
ser designada posteriormente.
GARUVA, 28 de junho de 2021.
Ivandro Sérgio Lopes
Pregoeiro
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Publicação Nº 3124285

DECRETO Nº. 162 DE 28 DE JUNHO DE 2021
“DISPÕE SOBRE A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 79, I, f, da Lei
Orgânica do Município de Garuva,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam autorizados o Prefeito Municipal senhor Rodrigo Adriany David, o gestor do Fundo Municipal da Infância e Adolescência
senhor Rogério Martinho Thomas, e o Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Sr. Marcio Ricardo Herpich a efetuar
as operações bancárias, nas contas de titularidade do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, CNPJ 19.894.705/0001-28, conforme
abaixo:
1 - Emitir Cheques
2 - Abrir Contas de Depósito
3 - Autorizar Cobrança
4 - Solicitar Saldos e Extratos
5 - Requisitar Talonários de Cheques
6 - Autorizar Debito em Conta Relativo a Operações
7 - Sustar/Contra-Ordenar Cheques
8 - Cancelar Cheques
9 - Baixar Cheques
10 - Efetuar Resgates/Aplicações Financeiras
11 - Cadastrar, Alterar e Desbloquear Senhas
12 - Efetuar Pagamentos por Meio Eletrônico
13 - Efetuar Transferências por Meio Eletrônico
14 - Efetuar Movimentação Financeira pelo Gerenciador Financeiro
15 - Consultar Contas/Aplicações de Programas e Repasses de Recursos Federais
16 - Liberar Arquivos de Pagamentos
17 - Solicitar Saldos/Extratos de Investimentos
18 - Solicitar Saldos/Extratos de Operações de Credito
19 - Emitir Comprovantes
20 - Efetuar Transferência para mesma Titularidade
21 - Encerrar Contas de Deposito
Art. 2º – As operações serão realizadas sempre em conjunto, com duas assinaturas, sendo uma assinatura obrigatoriamente do gestor do
fundo.
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial, o Decreto n° 023/2021.
RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADITIVO PMG Nº 008/2021 - 1
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicação Nº 3123739

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FEEEED68F463FB75125D3C246CFCC32E10F6559E

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
CONTRATO PMG N° 008/2021 – Aditivo 1 (Prazo)
MODALIDADE: Tomada de Preços - Processo PMG nº 014/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal
CONTRATADA: ANSELMO SCHMOLLER - ME
CNPJ: 24.691.856/0001-19
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de serviço para execução de recuperação de toldos e calhas de Creches Municipais e Pré-Escolas,
conforme Memorial Descritivo.
PRAZO A ADITAR: 60 (sessenta) dias corridos
PRAZO DE EXECUÇÃO ATUALIZADO: 120 (cento e vinte) dias corridos
DATA DE ASSINATURA: 28/06/2021
RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Página 426

Publicação Nº 3123795

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 20E4B26B3F0B27FFBD757E0A2F68BD59132C4B42

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 015/2019 – Adt 3
Contratado: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Contratante: Município de Garuva/Prefeitura de Garuva
Objeto: contratação de empresa especializada para execução de construção de escola municipal, com área total de 1.653,04 m² e quadra
esportiva, com área total de 750 m², com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme planilhas orçamentárias, memoriais descritivos e projetos anexos.
Objeto do aditivo: prorrogação contratual e 3 (três) meses
Data de Assinatura: 28/06/2021.
Prazo Atualizado: 23 (vinte e três) meses
Rodrigo Adriany David
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 144/2021

Publicação Nº 3124291

PORTARIA Nº 144 de 28 de junho de 2021.
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NO ART. 79,
II, a DA LEI ORGÂNICA.
CONSIDERANDO, o Concurso Público realizado pelo Município de Garuva, com resultado homologado pelo Decreto 91/2016 de 30 de junho
de 2016;
CONSIDERANDO, a necessidade de preenchimento de vagas de provimento efetivo, nos quadros funcionais do Município de Garuva, conforme preceitua a Lei Orgânica Municipal e a Carta Magna da República;
CONSIDERANDO, a vacância do cargo;
RESOLVE:
Art. 1º Ficam Nomeados os Aprovados no Concurso Público, constante do anexo I desta Portaria, para o cargo de Provimento Efetivo, no
regime estatutário.
Art. 2º Os nomeados constante no Anexo I desta Portaria deverão comparecer, no prazo legal, no Departamento de Recursos Humanos da
Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças, situado na Avenida Celso Ramos, nº 1.614, Centro, no horário das 08 às
14 horas, para apresentação dos documentos indicados a seguir, e encaminhamento para a avaliação médica, destinados à deflagração do
processo de Posse.
1. RG, CPF e CNH (se o cargo exigir)
2. Registro no Conselho/órgão de classe (quando o cargo requerer)
3. Carteira de Trabalho (onde constam o nº da carteira e a qualificação civil) e Cartão do PIS/PASEP
4. Título de eleitor
5. Certificado de reservista (p/ homens)
6. Certidão de nascimento (se solteiro)
7. Certidão de casamento (se casado)
8. Qualificação cadastral e-social, retirada no link: (http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml)
9. Comprovante de residência atual (sendo aceitas apenas faturas de fornecimento de água, energia elétrica ou telefone com validade de
até 60 dias da data da apresentação documental)
10. RG e/ou certidão de nascimento; e CPF dos dependentes em geral para fins de imposto de renda e salário família.
11. Atestado de vacinação para filhos menores de 14 anos
12. Certidão de quitação eleitoral, retirada no link abaixo:
(http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral)
13. Certidão emitida pelo Conselho Nacional de Justiça – Cadastro Nacional de Condenados de Crime de Improbidade Administrativa, retirada no link abaixo:
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)
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14. Certidão emitida pela Justiça Federal PARA FINS CRIMINAIS da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª regiões no link: http://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa
15. Certidão negativa de antecedente CRIMINAL e CIVIL – Justiça Estadual dos lugares em que haja residido nos últimos 5 (cinco) anos,
retirada no link abaixo:
(http://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do)
16. Certidão de Antecedentes Criminais – Policia Federal retirada no link: http://www.dpf.gov.br/servicos/antecedentes-criminais
17. Declaração Completa de Imposto de Renda (IRPF) ou Declaração de Bens (fornecida pelo RH)
18. Declaração de não ter sofrido exercício de função pública, as penalidades previstas no art. 137 da Lei nº 6.745/1985, e parágrafo único
da Lei Federal 8.112/1990 e as correspondentes constantes dos Estados e Municípios (fornecida pelo RH)
19. Declaração negativa de acumulação de cargo público (fornecida pelo RH) ou de condição de acumulação amparada pela Constituição
20. Declaração do local de trabalho quando possuir outro vinculo empregatício com informação da carga horária semanal e horário de
trabalho.
21. Declaração de encargos de família para fins de imposto de renda (fornecida pelo RH)
22. Ficha Salário Família (fornecida pelo RH)
23. Comprovante de abertura de CONTA SALÁRIO junto à Cooperativa Sicredi, contendo a agência e o número da conta, para crédito salarial
(declaração para abertura será fornecida após a entrega do restante dos documentos)
24. Atestado de saúde ocupacional - ASO (a guia será entregue após a entrega correta de toda a documentação)
25. 01 foto 3x4 RECENTE
OBS. Todas as cópias deverão estar legíveis
Cópia autenticada
26. Comprovante de grau de escolaridade (para os cargos de nível superior: DIPLOMA e histórico escolar)
27. Certificado/diploma de curso de especialização (quando o cargo requerer)
28. Certificado/diploma de curso específico (quando o cargo requerer)
29. Registro no órgão de classe (quando o cargo requerer)
Art. 3º - Somente tomará posse aquele que cumprir as exigências do artigo anterior.
Art. 4º Os nomeados constante no Anexo I desta Portaria que não tomar posse em até 30 dias a contar da publicação desta Portaria, renunciarão, tacitamente, à vaga para qual foi nomeado. A nomeação será considerada nula, ficando a cargo do Chefe do Executivo Municipal,
convocar novo candidato, conforme a Lista de Classificação, para suprir as vagas não preenchidas.
Art. 5º Os nomeados constante no Anexo I desta Portaria que não desejar ser empossado no cargo poderá formalizar a desistência mediante
preenchimento de Termo próprio, disponível no Departamento de Recursos Humanos do Município de Garuva.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal
ANEXO I - Portaria 144/2021
REGIME ESTATUTÁRIO
Cargo: Professor de Anos Iniciais
Matrícula

Nome

Colocação

173000157

GEOVANE PEREIRA DE SOUZA

23º

RESOLUÇÃO N° 010/2021 - CMAS

Publicação Nº 3123840

RESOLUÇÃO Nº 010.2021
Dispõe sobre a parecer dos Beneficios Eventuais do Município de Garuva, conforme disposto na lei municipal 1.691/2013.
O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742. de
7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Lei Municipal nº 876/1996, que institui o Conselho Municipal de
Assistência Social de Garuva – CMAS, e:
Considerando a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS;
Considerando a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004 que dispõe
sobre o Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
Considerando a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009.
Considerando a Lei municipal 1.691/2013, que dispõe sobre os benefícios eventuais do município de Garuva.
RESOLVE:
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Art. 1° - Art. 1º A concessão dos benefícios eventuais é um direito garantido pelo art. 22 da Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de
1993, denominada Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, consolidada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011.
Art. 2º Benefícios Eventuais são as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias residentes do Município de Garuva, em virtude de nascimento, morte,
situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública.
Art. 3º O benefício eventual destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar com o enfrentamento de situações de vulnerabilidade e risco social, cuja ocorrência provoca riscos ou fragiliza a unidade da família.
Art. 4º O critério de renda mensal per capita familiar para acesso aos benefícios eventuais é igual ou inferior a 1/2 (meio) salário mínimo,
e será concedido conforme § 5º do Art. 2º.
Art.5º Os benefícios e critérios estão dispostos na lei 1.691/2013 do município de Garuva, e deverão ser acompanhados e fiscalizados por
este conselho.
I - Auxílio natalidade;
II - Auxílio funeral;
III - Auxílio alimentação;
IV - Auxílio transporte;
V - Auxílio moradia;
VI - Auxílio documentos.
Art.6º - O município de Garuva atende os benefícios eventuais, conforme disposto em lei federal, conforme o decreto 6.307, conforme resolução do CEAS/SC, atendendo as famílias em situação de vulnerabilidade social e pessoal, que precisem da Política Municipal de Assistência
Social.
Art.7º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Garuva/SC, 21 de junho de 2021.
Maria Boena Pacheco de Oliveira
Presidente do CMAS

TERMO DE RATIFICAÇÃO PROC PMG Nº 37/2021

Publicação Nº 3123956

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO
RATIFICO o ato do Secretário Municipal de Estratégias Rurais e Ifraestrutura, Sr. Marcelo Carlos Ferreira, que dispensou com fundamento
no art. 24, inciso X, da Lei n° 8666/93, a Locação de um terreno 1.081m², localizado na Rua Rui Barbosa, nº 531, esquina com a Rua João
Francisco de Araújo, Centro, Nesta, para a instalação do pátio de veículos apreendidos pela autoridade de trânsito em razão de infração,
e AUTORIZO o Contrato à Anderson José de Souza e Everson José de Souza, inscritos no CPF sob o nº 084.974.419-90 e 087.760.059-76
respectivamente, pelo período de 12 (doze) meses, com valor mensal de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), importando o presente
Contrato em R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), face ao disposto no Artigo 24 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo se
encontra devidamente instruído.
Publique-se.
Garuva, 23 de junho de 2021.
Rodrigo Adriany David
Prefeito Municipal

TESTE SELETIVO N° 10/2021 - EDITAL

Publicação Nº 3123835

EDITAL DE TESTE SELETIVO N° 10/2021
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
Considerando o artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil, garantindo a saúde como um direito social pétreo e inalienável;
Considerando o artigo 37º inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil “a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”;
Considerando a necessidade inadiável de excepcional interesse público na contratação de profissional Médico e Odontólogo.
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A Prefeitura Municipal de Garuva, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Complementar n.
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0117/2019, resolve estabelecer e divulgar as normas para a realização de Processo Seletivo Simplificado, para atender, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, às Unidades de Saúde da Família e o Núcleo de Especialidades – NES, localizado neste município.
O presente Processo Seletivo Simplificado consistirá de Análise de Currículo, tendo como objetivo o recrutamento e a seleção, para contratação de profissional Médico Clínico Geral e Odontólogo;
O processo seletivo simplificado será regido pelo presente Edital, coordenado pela Comissão do Processo Seletivo, designada pelo Prefeito
Municipal de Garuva;
A Seleção dos candidatos será publicada em Diário Oficial e consistirá no somatório de pontos da contagem de títulos e/ou da experiência
comprovada;
O processo seletivo simplificado destina-se à seleção de profissionais para contratação temporária conforme necessidades do município;
O chamamento dos candidatos obedecerá a ordem crescente de classificação;
2. DOS CARGOS
A descrição dos respectivos cargos está descrito no Anexo I deste edital;
3. DAS VAGAS
Nomenclatura

Carga Horária Mensal

Requisitos

Vagas

Médico Clínico Geral

220

Graduação em Medicina e Registro
no CRM/SC

RT

Odontólogo

220

Diploma de Conclusão do Curso
Superior em Odontologia;
Registro no CRO/SC.

RT

Remuneração
Salário Base
R$ 14.798,99
+ Auxílio Alimentação.
Salário Base
R$ 6153,54
+ Auxílio Alimentação.

3.1 O teste seletivo tem por finalidade a contratação de profissional Médico Clínico Geral e Odontólogo em caráter temporário com finalidade de preenchimento conforme dispostos na Lei Complementar n. 0117/2019, A convocação para admissão dos candidatos habilitados
obedecerá rigorosamente a ordem de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à admissão. Apesar das vagas existentes, os
aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da Administração. Em caso de contratações em vagas excedentes, o
contrato poderá ser rescendido para substituição por servidor CONCURSADO.
4. DAS INSCRIÇÕES
O candidato deverá conhecer os termos deste Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o exercício da função,
antes de efetuar a inscrição.
4.1. São requisitos básicos para ingresso no serviço público:
4.1.1 nacionalidade brasileira;
4.1.2 idade mínima de dezoito anos;
4.1.3 quitação com as obrigações eleitorais e militares;
4.1.4 nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
4.1.5 Registro no Conselho de Classe Profissional.
4.2 O período para as inscrições será de 30 de junho 2021 das 09:00 horas a 12 de julho de 2021 as 09:00 horas.
4.3. As inscrições serão feitas de forma online, através do protocolo on-line acessado pelo link
https://garuva.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=9&is=2262
4.4. Os candidatos deverão anexar, no momento da inscrição, a cópia digitalizada dos documentos necessários para participação do processo de seleção deverão ser apresentados pelos interessados no ato da inscrição do presente edital, conforme abaixo relacionados:
• Carteira de Identidade – RG (obrigatório);
• Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos (optativo para caráter de desempate);
• Diploma exigido para o exercício do cargo (obrigatório);
• Comprovante de inscrição no Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional – CRM (para Médico) ou CRO (para odontólogo) (obrigatório);
• Comprovante de Residência (obrigatório) (deverá ser em nome do candidato a vaga ou contrato de locação registrado em cartório ou
declaração de residência registrada em cartório);
• Títulos e comprovantes de tempo de serviço para fins de classificação;
4.5. A homologação das inscrições será publicada no dia 14 de julho de 2021 no mural da Secretaria Municipal de Saúde, e no site www.
garuva.sc.gov.br
5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1. ANÁLISE DE CURRÍCULO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
5.1.1. A seleção do Processo Seletivo dar-se-á mediante somatório de pontos da contagem de títulos e da experiência comprovada;
5.1.2. Não serão pontuados: Certificados de participação de congressos, seminários, simpósios, estágio, atividade de docência ou atividades
que não sejam exercidas na área fim da função objeto deste processo seletivo;
5.1.3 Períodos trabalhados de forma concomitante serão contabilizados uma única vez.
5.1.4. Serão considerados os seguintes critérios para a classificação:
Médicos e Odontólogos:
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PONTOS UNITÁRIOS

PONTUAÇÃO MÁXIMA

2,0

2,0

Especialização em Saúde Publica (mínimo 360 horas)

1,0

1,0

Mestrado em Saúde Pública
Doutorado em Saúde Pública
Comprovante de Tempo de Serviço, podendo ser: Certidão ou Declaração
de Tempo de Serviço, Registro de Contrato de Trabalho na Carteira de
Trabalho e Previdência Social; ou outro cuja Comissão de inscrição julgue
ter validade para comprovação (todos os comprovantes deverão apresentar as datas de admissão e rescisão - esta última - se for o caso) .

2,5
3,5

2,5
3,5

ESPECIFICAÇÃO
Especialização Saúde da Família (mínimo 360 horas)

a) Títulos

b) Experiência Profissional
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TOTAL GERAL

0,1 ponto para
1,0
cada 6 meses.
10,0

5.1.5. A classificação final será a somatória dos pontos da valoração da Análise de Currículo e Títulos, na escala de 0 (zero) pontos à 10
(dez) pontos.
5.1.6. Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de desempate os seguintes critérios:
a . maior idade;
b. maior número de filhos menores de 18 anos ou incapazes;
5.1.7 As análises dos respectivos currículos serão dirigidos pela Comissão examinadora do processo seletivo com Portaria nº. 114/2021.
6. DA CONVOCAÇÃO E ADMISSÃO
6.1 O teste seletivo tem por finalidade a contratação de profissional Médico Clínico Geral em caráter temporário com finalidade de preenchimento conforme dispostos na Lei Complementar n. 117/2019;
6.2 A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de classificação, não gerando o fato de
aprovação, direito à admissão. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da
Administração.
6.3 A contratação temporária que atenda demanda por vacância de servidor efetivo, deverá ser rescindida quando da realização de concurso
público para a vaga, conforme dispõe a Lei Complementar n. 117/2019, art. 2º, inciso IV, letra “e”.
6.4 Fica impedida a convocação do candidato que tenha celebrado contrato anteriormente com o município de Garuva, antes de decorridos
12 (doze) meses do encerramento do seu contrato anterior, em cumprimento à Lei Complementar n. 117/2019, Art. 10, inciso III. Sua
classificação, no entanto, será preservada e, durante a vigência do Processo Seletivo, se cumprido o interstício de 12 (meses), comprovada
a necessidade, a Administração poderá deflagrar sua convocação.
6.5 O candidato classificado no Processo Seletivo Simplificado e que vier a ser convocado/admitido para o cargo público a que concorreu,
será lotado, a critério da Administração Pública, em qualquer das unidades da Secretaria Municipal de SAÚDE do Município de Garuva, podendo ser removido ou transferido de ofício, a qualquer tempo, no interesse da Administração.
6.6 No ato da contratação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos em até 02 (dois) dias úteis após a convocação:
Cópia simples dos seguintes documentos:
1. RG, CPF e CNH (se o cargo exigir)
2. Registro no Conselho/órgão de classe (quando o cargo requerer)
3. Carteira de Trabalho (onde constam o nº da carteira e a qualificação civil) e Cartão do PIS/PASEP
4. Título de eleitor
5. Certificado de reservista (p/ homens)
6. Certidão de nascimento (se solteiro)
7. Certidão de casamento (se casado)
8. Qualificação cadastral e-social, retirada no link: (http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml)
9. Comprovante de residência atual (sendo aceitas apenas faturas de fornecimento de água, energia elétrica ou telefone com validade de
até 60 dias da data da apresentação documental)
10. RG e/ou certidão de nascimento; e CPF dos dependentes em geral para fins de imposto de renda e salário família.
11. Atestado de vacinação para filhos menores de 14 anos
12. Certidão de quitação eleitoral, retirada no link abaixo:
13. (http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral)
14. Certidão emitida pelo Conselho Nacional de Justiça – Cadastro Nacional de Condenados de Crime de Improbidade Administrativa, retirada no link abaixo:
15. (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)
16. Certidão emitida pela Justiça Federal PARA FINS CRIMINAIS da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª regiões no link: http://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa
17. Certidão negativa de antecedente CRIMINAL e CIVIL – Justiça Estadual dos lugares em que haja residido nos últimos 5 (cinco) anos,
retirada no link abaixo:
18. (http://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do)
19. Certidão de Antecedentes Criminais – Policia Federal retirada no link: http://www.dpf.gov.br/servicos/antecedentes-criminais
20. Declaração Completa de Imposto de Renda (IRPF) ou Declaração de Bens (fornecida pelo RH)
21. Declaração de não ter sofrido exercício de função pública, as penalidades previstas no art. 137 da Lei nº 6.745/1985, e parágrafo único
da Lei Federal 8.112/1990 e as correspondentes constantes dos Estados e Municípios (fornecida pelo RH)
22. Declaração negativa de acumulação de cargo público (fornecida pelo RH) ou de condição de acumulação amparada pela Constituição
23. Declaração do local de trabalho quando possuir outro vinculo empregatício com informação da carga horária semanal e horário de
trabalho.
24. Declaração de encargos de família para fins de imposto de renda (fornecida pelo RH)
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25. Ficha Salário Família (fornecida pelo RH)
26. Comprovante de abertura de CONTA SALÁRIO junto à Cooperativa Sicredi, contendo a agência e o número da conta, para crédito salarial
(declaração para abertura será fornecida após a entrega do restante dos documentos)
27. Atestado de saúde ocupacional - ASO (a guia será entregue após a entrega correta de toda a documentação)
28. 01 foto 3x4 RECENTE
OBS. Todas as cópias deverão estar legíveis
Cópia autenticada
1. Comprovante de grau de escolaridade (para os cargos de nível superior: DIPLOMA e histórico escolar)
2. Certificado/diploma de curso de ensino fundamental/ ou médio/ ou superior (quando o cargo requer
3. Certificado/diploma de curso de especialização (quando o cargo requerer)
4. Certificado/diploma de curso específico (quando o cargo requerer)
7. DO CRONOGRAMA
7.1. O processo seletivo seguira o respectivo Cronograma: 29/06/2021 – Publicação do edital, 30/06/2021 das 09:00 horas a 12/07/2021
as 09:00horas – Período de Inscrições, 14/07/2021 – Homologação dos Inscritos. O resultado final com a respectiva classificação será publicado no dia 16 de julho de 2021 no mural da Secretaria Municipal de Garuva, e no site www.garuva.sc.gov.br. Caberá recurso, através
de requerimento escrito devidamente fundamentado, em até 24 horas de cada etapa publicada do teste seletivo, Devendo ser entregue
diretamente na Secretaria de Saúde de Garuva (Rua Eugenio Avanci n° 656 – Centro).
8. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
8.1 O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 01 (um) ano a contar da data do ato de homologação do resultado final, podendo ser
prorrogado por igual período, a critério do Município de Garuva.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificados posteriormente, eliminará o
candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade
da declaração.
9.2 - Os candidatos aprovados e não admitidos constituirão cadastro de reserva, mantido durante o prazo de vigência e validade do processo
seletivo.
9.3 - A avaliação dos candidatos deste Teste Seletivo ficará sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Garuva que os conservará por
um período de seis (06) meses, após a homologação do resultado.
9.4 - Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão examinadora, criada especificamente para este processo seletivo através da Portaria
nº. 114/2021.
Garuva, 28 de junho de 2021.
Isabela Aragão Pereira
Presidente da Comissão
Portaria 114/2021
ANEXO I
TESTE SELETIVO 10/2021
8. DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES:
MÉDICO CLÍNICO GERAL – Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos, aplicando
recursos de medicina preventiva, promovendo a saúde e o bem estar da comunidade;
1-Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, realização e manutenção
da saúde) aos indivíduos e famílias da Unidade Saúde da Família – USF e, quando indicado ou necessário, no domicilio e/ou nos demais
espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e
terceira idade;
2-realizar consultas clínicas e procedimentos da Unidade Saúde da Família – USF e , quando indicado ou necessário, no domicilio e/ou nos
demais espaços comunitários (escolas, associações etc.);
3-realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco-obstetricia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirurgicas e procedimentos para fins de diagnósticos;
4-encaminhar quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referencia e contra-referencia
locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referencia;
5-indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário;
6- contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Saúde Bucal – ABS e Técnico
Saúde Bucal – TSB;
7- participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade Saúde da Família – USF.
ODONTÓLOGO - Realizar levantamento epidemiológico para tratar o perfil de Saúde; Realizar os procedimentos clínicos definidos na norma
operacional básica do Sistema único de Saúde - NOB/SUS 96 - e na norma operacional básica da assistência à saúde - NOAS 2001/2002;
Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita; Encaminhar e orientar os usuários que apresentarem
problemas mais 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, aliando
a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com planejamento local; Coordenar
ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal;Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para ações
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 432

coletivas; Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas à saúde bucal;Conhecer a realidade
das famílias, pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas;Identificar os problemas de saúde e situações de riscos mais comuns aos quais aquela população está exposta; Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco a saúde; Executar, de
acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases
do ciclo da vida; Valorizar a relação com o usuário e cada família, para criação de vínculo de confiança, de afeto e de respeito;Realizar visita
domiciliar de acordo com o planejamento; Resolver os problemas de saúde no nível de atenção básica;Garantir acesso à continuidade do
tratamento, dentro de um sistema de referência e contra-referência para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação
hospitalar; Prestar assistência integral à população adstrita, respondendo à demanda de forma continuada e racionalizada; Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde; Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais
existentes na comunidade, para o enfrentamento conjunto dos problemas identificados;Fomentar a participação popular, discutindo com a
comunidade conceitos de cidadania, de direito à saúde e a suas bases legais;Incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade
nos conselhos locais de saúde; Auxiliar na implantação nacional de saúde; Executar outras tarefas afins.
Isabela Aragão Pereira
Presidente da Comissão
Portaria 14/2021
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Gaspar
Prefeitura
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2021

Publicação Nº 3124590

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BAF5D91E622B8108CDA992B9FB0E4374539ADE2C

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2021
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2021
OBJETO: Registro de Preços objetivando a Contratação de Serviço Móvel de Transporte Terrestre, apto a Realizar Remoções de Pacientes
de Baixa, Média, e Alta Complexidade, de todas as idades, por meio de Ambulâncias. ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 09h00min do dia
09/07/2021, no Departamento de Compras, Rua São Pedro, n° 128, 2° Piso – Edifício Edson Elias Wieser, ao lado da sede da Prefeitura.
ABERTURA a partir das 09h30min, do mesmo dia e local. Íntegra do Edital no site: www.gaspar.sc.gov.br.
Gaspar (SC), 28/06/2021.
SILVANIA JANOELO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 1034/2018
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO SAF Nº 117/2018
Publicação Nº 3123141

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1034/2018
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO SAF Nº 117/2018
Início da vigência: 11/07/2021. Vencto: 10/07/2022. Objeto do Contrato: Regulamenta a renovação, por 12 (doze) meses, da presente
contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de medicina e segurança do trabalho para prestação
de serviços médicos destinados à execução do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO - NR7), emissão dos PPP’S,
execução de atualização do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA – NR9), emissão do Laudo Técnico das Condições do
Ambiente de Trabalho (LTCAT – NR15 E NR16) e demais exames complementares e diversos para os servidores do Município de Gaspar/
SC. Contratado: SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA (CNPJ sob o nº 79.511.812/0001-51). Valor total: R$ 14.518,99
(quatorze mil e quinhentos e dezoito reais e noventa e nove centavos). Obs.: Concede reajuste contratualmente previsto de 8,06%.
Gaspar/SC, 23 de junho de 2021.
CLEVERTON JOÃO BATISTA
– Diretor-Presidente do SAMAE

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2018
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO SAF Nº 117/2018
Publicação Nº 3123133

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2018
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO SAF Nº 117/2018
Início da vigência: 11/07/2021. Vencto: 10/07/2022. Objeto do Contrato: Regulamenta a renovação, por 12 (doze) meses, da presente
contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de medicina e segurança do trabalho para prestação
de serviços médicos destinados à execução do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO - NR7), emissão dos PPP’S,
execução de atualização do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA – NR9), emissão do Laudo Técnico das Condições do
Ambiente de Trabalho (LTCAT – NR15 E NR16) e demais exames complementares e diversos para os servidores do Município de Gaspar/SC.
Contratado: SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA (CNPJ sob o nº 79.511.812/0001-51). Valor total: R$ 109.408,71 (cento
e nove mil e quatrocentos e oito reais e setenta e um centavos). Obs.: Concede reajuste contratualmente previsto de 8,06%.
Gaspar/SC, 23 de junho de 2021
CARLOS ROBERTO PEREIRA
Secretário Municipal da Fazenda e Gestão Administrativa
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PORTARIA Nº 6.851, DE 24 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124706

PORTARIA Nº 6.851, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
DESIGNA RITA DE CASSIA RIBEIRO DA SILVA PARA ATUAR COMO FISCAL DO CONTRATO N.º 1087/2017.
CLEVERTON JOÃO BATISTA, Diretor-Presidente do SAMAE, no uso de suas atribuições legais, e em observância ao disposto no Decreto nº
7.889, de 05 de fevereiro de 2018, e no Decreto nº 8.092, de 26 de abril de 2018,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, a partir de 22 de junho de 2021, a servidora RITA DE CASSIA RIBEIRO DA SILVA, inscrita no CPF sob o nº 853.724.399-04,
ocupante do cargo de Diretora de Gestão de Pessoas, para atuar como Fiscal do Contrato n.º 1087/2017, firmado entre o Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto de Gaspar - SAMAE e a empresa ZWANG CONTROLE DE PONTO/ACESSO LTDA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 22 de junho de 2021.
Gaspar, 24 de junho de 2021.
CLEVERTON JOÃO BATISTA
Diretor-Presidente do SAMAE

PORTARIA Nº 6.852, DE 24 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124457

PORTARIA Nº 6.852, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
DESIGNA RICARDO ALEXANDRE DA SILVA PARA ATUAR COMO FISCAL DO CONTRATO N.º 10115/2020
CLEVERTON JOÃO BATISTA, Diretor-Presidente do SAMAE, no uso de suas atribuições legais, e em observância ao disposto no Decreto nº
7.889, de 05 de fevereiro de 2018, e no Decreto nº 8.092, de 26 de abril de 2018,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, a partir de 22 de junho de 2021, o servidor RICARDO ALEXANDRE DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 020.380.759-64,
ocupante do cargo de Engenheiro Civil, para atuar como Fiscal do Contrato n.º 10115/2020, firmado entre o Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto de Gaspar - SAMAE e a empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 22 de junho de 2021.
Gaspar, 24 de junho de 2021.
CLEVERTON JOÃO BATISTA
Diretor-Presidente do SAMAE

PORTARIA Nº 6.853, DE 24 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124712

PORTARIA Nº 6.853, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
DESIGNA DIANE RODRIGUES SILVEIRA PARA ATUAR COMO FISCAL DO CONTRATO N.º 1069/201.
CLEVERTON JOÃO BATISTA, Diretor-Presidente do SAMAE, no uso de suas atribuições legais, e em observância ao disposto no Decreto nº
7.889, de 05 de fevereiro de 2018, e no Decreto nº 8.092, de 26 de abril de 2018,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, a partir de 22 de junho de 2021, a servidora DIANE RODRIGUES SILVEIRA, inscrita no CPF sob o nº 010.089.809-27, ocupante do cargo de Diretora de ETA e ETE, para atuar como Fiscal do Contrato n.º 1069/2021, firmado entre o Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto de Gaspar - SAMAE e a empresa LUIZ CESAR CARDOSO ME.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 22 de junho de 2021.
Gaspar, 24 de junho de 2021.
CLEVERTON JOÃO BATISTA
Diretor-Presidente do SAMAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO
SAF Nº 34/2017

Publicação Nº 3123683

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO
ADITIVO DO CONTRATO SAF Nº 34/2017
Início da vigência: 29/06/2021. Vencimento: 28/08/2021. Pregão Presencial nº.: 26/2017. OBJETO: Regulamenta a renovação, por 60
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(sessenta) dias, do presente contrato para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal – SMP, para comunicação de voz e dados,
com fornecimento de aparelhos em regime de comodato. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (CNPJ n° 83.102.244/0001-02).
CONTRATADA: TIM CELULARES S/A (CNPJ n° 04.206.050.0001-80). VALOR TOTAL: R$ 72.248,00 (setenta e dois mil e duzentos e quarenta
e oito reais).
Gaspar/SC, 28 de junho de 2021.
CARLOS ROBERTO PEREIRA
Secretário da Fazenda e Gestão Administrativa

Câmara Municipal
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO = DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021

Publicação Nº 3124823

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO:
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021.
CAUSA ENSEJADORA DA DISPENSA:
Considerando que os artigos 191, “caput”, e 193, inciso II, da lei nacional nº 14.133/2021 autorizam expressamente a continuidade temporária da realização de contratações com base nos preceitos da lei nacional nº 8.666/1993.
Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93.
OBJETO DO CONTRATO:
Locação de imóvel para a instalação da sede da Câmara Municipal de Vereadores de Gaspar, e foi determinado pelo Presidente desta Edilidade através da Resolução 43, de 23 de abril de 2021, a abertura do devido processo de Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo
24, inciso X, da lei nacional nº 8.666/93, e feito a consulta a Procuradoria Jurídica desta Edilidade, onde foi emitido o Parecer nº 11/2021,
de 24 de junho de 2021 e a Resolução 68, de 28 de junho de 2021 autorizando a celebração do contrato.
RAZÃO DA ESCOLHA:
A razão da escolha é porque o endereço das instalações desta Edilidade, está desde de 1996 nesse endereço, e é um local de fácil acesso
aos Munípices.
JUSTIFICATIVA DO PREÇO:
Compatível com os praticados no mercado.
CONTRATADA:
Paca Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF DA CONTRATADA:
83.449.728/0001-22.
ENDEREÇO DA CONTRATADA:
Avenida das Comunidades, nº 133, andar 1 sala 30, Bairro Centro, Gaspar – SC.
VIGÊNCIA DO CONTRATO:
12 (doze) meses, a contar da assinatura.
VALOR ESTIMADO PARA 12 (DOZE) MESES:
Máximo estimado de R$ 270.480,00 (duzentos e setenta mil e quatrocentos e oitenta reais).
Gaspar, 28 de junho de 2021.
Francisco Solano Anhaia
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Gaspar

RESOLUÇÃO N.º 68/2021

Publicação Nº 3124648

RESOLUÇÃO N.º 68/2021.
AUTORIZA A CELEBRADÇÃO DE CONTRATO PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE PELA CÂMARA DE VEREADORES DE
GASPAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Presidente da Câmara de Vereadores de Gaspar, no uso de suas atribuições contidas no artigo 41, incisos V e VI da Lei Orgânica Municipal,
bem como no Regimento Interno da Edilidade,
Considerando a necessidade do Poder Legislativo Municipal de Gaspar em dispor de sede que comporte as necessidades decorrentes do
desempenho de suas atividades;
Considerando que a edificação na qual a Edilidade Gasparense está localizada há mais vinte anos vem atendendo de forma satisfatória as
necessidades da Casa de Leis;
Considerando que os artigos 191, caput e 193, inciso II, da Lei Nacional nº 14.133/2021 autorizam expressamente a continuidade temporária da realização de contratações com base nos preceitos da Lei Nacional nº 8.666/1993;
Considerando o teor do artigo 62, §3º, inciso I, da já citada Lei Nacional nº 8.666/1993, no que se refere ao limite da vigência dos ajustes
em que a Administração seja locadora de imóvel;
Considerando a posição consolidada do TCU sobre o tema, externada em realizada pela Advocacia Geral da União no ano de 2009 [Processo
nº TC 002.210/2009-0];
Considerando o teor do Processo de Dispensa de Licitação nº 005/2021, bem como do Parecer nº 11/2021, da Procuradoria Jurídica da
Edilidade;
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RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizada a realização de contrato de locação imobiliária pela Câmara Municipal de Gaspar com a empresa PACA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 83.449.728/0001-22, com sede na Rua Aristiliano Ramos, nº 45, bairro Centro, município de Gaspar-SC.
§1º A locação diz respeito ao espaço utilizado pela Câmara como sua sede, ao passo que seu valor e o detalhamento da área locada deverão
levar em conta as descrições contidas no Processo de Dispensa de Licitação nº 005/2021.
Art. 2º A despesa contratada correrá à conta do orçamento da Câmara Municipal de Gaspar, na seguinte dotação:
Unidade Gestora: 01 – Câmara Municipal de Gaspar
Função: 01 – Legislativa
Subfunção: 031 – Ação Legislativa
Programa: 0001 – Manutenção das Atividades do Legislativo
Ação: 2004 – Manutenção das Atividades em Geral
Dotação: 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara de Vereadores de Gaspar (SC), em 28 de junho de 2021.
FRANCISCO SOLANO ANHAIA
Presidente da Mesa Diretora
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Governador Celso Ramos
Prefeitura
10 - HOMOLOGAÇÃO - EDITAL 019-2021

Publicação Nº 3124954

HOMOLOGAÇÃO EDITAL 019/2021
O Prefeito Municipal e o Secretário de Educação, Esporte e Cultura de Governador Celso Ramos – SC, tornam pública a Homologação do
Processo Seletivo Públicopara candidatos inscritos e classificados, realizado pela Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, destinado a
selecionar candidatos para o provimento de cargos temporários por excepcional interesse público, no quadro de pessoal da Administração
Municipal vinculados a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, objeto do Edital 019/2021, de07 de maio 2021.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Governador Celso Ramos – SC, 28 de junho de 2021.
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

12 - CLASSIFICAÇÃO OFICIAL - EDITAL 019-2021

Publicação Nº 3124959

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
EDITAL 019/2021
CARGO 01 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
CANDIDATOS

ACERTOS

NOTA

1.

MARIA EDUARDA DO AMARAL BATISTA

16

8,0

2.

MILENE AIRES DA ROSA

15

7,5

3.

ANDREIA AVILA COSTA

14

7,0

4.

TEREZINHA MARIA MANOEL NUNES

14

7,0

5.

VARLI MARIA SAGÁS

14

7,0

6.

ANDRÉA CARDOSO DE SOUZA

13

6,5

7.

EUNICE ADAM AIRES BARCELLOS

13

6,5

8.

ELIZELE DE CARVALHO BORGES

13

6,5

9.

ELIZETE VEGA SOARES DA SILVA

11

5,5

10.

MARINÊS DAS DORES SANTANA

11

5,5

11.

KEYLLA DA SILVA CARDOSO

10

5,0

12.

ANDRESA BERNADETE GUESSER MENDES

9

4,5

13.

DILMA WEBER

7

3,5

14.

PATRÍCIA COELHO

7

3,5

15.

FRANCISCA CAMPOS LUZ

6

3,0

16.

FERNANDA DA SILVA

5

2,5

17.

ROSI MARIA DOS SANTOS

4

2,0

CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS
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Publicação Nº 3125032

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE REALIZARÁ A LICITAÇÃO NA FORMA ABAIXO:
PREGÃO PRESENCIAL 56/2021
O Município de Governador Celso Ramos/SC torna público que realizará licitação Menor Preço.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA USO DO DETER (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS) PARA VEÍCULOS OFICIAIS
EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE.
DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 09/07/2021 até ás 10h00min.
DATA DE ABERTURA DA REUNIÃO PÚBLICA: 09/07/2021 ás 10h30min.
Os interessados deverão retirar o edital no site da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos, no endereço: www.governadorcelsoramos.sc.gov.br através do link Licitações.
Governador Celso Ramos, 28 de Junho de 2021.
ALCIDES PEREIRA
Secretário de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL RP 57/2021 - SERVIÇOS PARA A FROTA VEICULAR

Publicação Nº 3125033

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE REALIZARÁ A LICITAÇÃO NA FORMA ABAIXO:
PREGÃO PRESENCIAL 57/2021
O Município de Governador Celso Ramos/SC torna público que realizará licitação Menor Preço.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXECUÇÃO DE SSERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL
DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I, INCLUINDO A SECRETARIA
DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 09/07/2021 até ás 14h00min.
DATA DE ABERTURA DA REUNIÃO PÚBLICA: 09/07/2021 ás 14h30min.
Os interessados deverão retirar o edital no site da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos, no endereço: www.governadorcelsoramos.sc.gov.br através do link Licitações.
Governador Celso Ramos, 28 de Junho de 2021.
ALCIDES PEREIRA
Secretário de Administração

LOCAL E HORÁRIO DA ESCOLHA DE VAGA - EDITAL 019-2021

Publicação Nº 3124962

ESCOLHA DE VAGAS AO EDITAL Nº 019/2021
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
A escolha de vagas referente ao Edital de Processo Seletivo Público 019/2021,será realizada no dia 30 de junho do corrente ano, às
15h00min., na Sede da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, localizada na Av. Papenborg, n° 2.455, Areias de Baixo, Governador Celso Ramos - SC, 88190-000.
Os candidatos deverão está no horário determinado acima para escolha da vagas, caso não estejam, serão reclassificados. Ressaltamos
conforme determinação o OMS, é indispensável a utilização de máscara e manter distanciamento entre as pessoas.
Governador Celso Ramos – SC, 28 de junho de 2021.
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Câmara Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 9/2021 PR

Publicação Nº 3124938

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6F8C2BDB79B1F1D5374E4CFE359BE5B07E79B569

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2021
PROCESSO ADM Nº 09/2021.
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTA ATÉ:
Dia: 13/07/2021
Hora: 14h00
INÍCIO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
Dia: 13/07/2021
Hora: 14h15

LOCAL: SETOR DE LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS.
VALIDADE DA PROPOSTA: No mínimo 60 (sessenta) dias.
A CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Benoni Grapp, 65,
Calheiros, Governador Celso Ramos/SC, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO, julgamento POR ÍTEM a ser regida pela Lei Federal n°
10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Decreto Federal 7.892 de 23 de Janeiro de 2013 e suas alterações posteriores, pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como, as Leis Complementares nº 123/2006 e nº 147/2014, e
suas alterações posteriores em sessão pública em data e horário acima especificados.
I – DO OBJETO
1.1 - A presente Licitação tem por fim o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, de acordo com os quantitativos estimados e especificações constantes no Anexo
I – Detalhamento do objeto e Termo de Referência, partes integrantes do presente edital, durante a validade da Ata de Registro de Preços
decorrente da presente licitação.
II – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
2.1 - Os interessados deverão apresentar, até a data e hora do recebimento, 02 (dois) envelopes fechados, cada um deles correspondendo
a uma fase de forma a não permitir a sua violação, em cuja parte externa deverá constar:
2.1.1 - Envelope nº 01 - Da Proposta
DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________
À: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 09/2021
PREGÃO “PRESENCIAL – RP” Nº 09/2021
SESSÃO PÚBLICA ÀS: 14H15 DO DIA: 13/07/2021
ENVELOPE Nº 01 - “PROPOSTA”
2.1.2 - Envelope nº 02 - Da Habilitação
DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________
À: CÂMARA DE VEREADORES DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 09/2021
PREGÃO “PRESENCIAL – RP” Nº 09/2021
SESSÃO PÚBLICA ÀS: 14H15 DO DIA: 13/07/2021
ENVELOPE Nº 01 - “HABILITAÇÃO”
2.2 - Os envelopes dos subitens acima (2.1.1 e 2.1.2), poderão ser colocados em 01 (um) envelope, mantendo as devidas separações (Envelope nº 01 - Da Proposta e Envelope nº 02 - Da Habilitação), bem como deverá obrigatoriamente vir em apenso a Declaração de Pleno
Atendimento aos Requisitos de Habilitação, mantendo na parte externa do referido envelope as seguintes informações:
DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________
À: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADRES DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 09/2021
PREGÃO “PRESENCIAL – RP” Nº 09/2021
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SESSÃO PÚBLICA ÀS: 14H15 DO DIA: 13/07/2021
III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderá participar da presente licitação qualquer empresa que atua no ramo do objeto licitado, sendo este comprovado através dos
meios pertinentes (CNPJ, contrato social) que satisfaça as condições estabelecidas neste edital;
3.1.1 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio; membro efetivo ou substituto da Comissão Permanente
de Licitação, bem como Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio;
3.2 - Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitação:
3.2.1 - Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam servidores ou dirigentes da Câmara Municipal de Vereadores de Governador Celso Ramos;
3.2.2 - Empresas que estejam em regime de Falência ou Concordata, ou sobre as quais incida proibição legal de contratar com a Administração Pública em geral;
3.2.3 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
3.2.4 - Empresas suspensas do Cadastro Central de Fornecedores do Município de Governador Celso Ramos;
3.3 - A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdos deste edital e seus
anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor, e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
3.4 - Qualquer manifestação nesta licitação condiciona-se à apresentação, pelo preposto da licitante, de seu documento de identidade com
foto e instrumento público de procuração ou instrumento particular, sem necessidade de reconhecimento de firma, mais o Ato Constitutivo
da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor. Em sendo proprietário ou sócio da empresa, deverá apresentar documento de
identidade com foto e cópia do Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social);
3.4.1 - A não apresentação ou a incorreção dos documentos previstos no item anterior não desclassificará ou inabilitará a licitante, mas
impedirá a pessoa presente de constar em ata, receber intimações, interpor recursos ou desistir de sua interposição;
3.4.1.1 - Se for sanável o ponto em desacordo com o item anterior, poderá ser corrigido na Sessão Pública;
3.5 - Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam
ser fornecidos à matriz ou filial e referir-se ao local do domicílio ou sede da licitante;
3.6 - O preposto e/ou representante legal das licitantes, durante as fases de propostas e habilitação, poderá utilizar-se de telefone celular
e/ou equipamentos eletrônicos, limitando-se a fazê-lo para uso restrito ao certame em tela, caso contrário, será convidado a retirar-se do
recinto para não haver prejuízo aos trabalhos;
3.7 - Quando em abertura de processo licitatório, só será permitido dirimir dúvidas ou discussões relacionadas ao processo que está sendo
instaurado.
IV – DO CREDENCIAMENTO
4.1 - Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública do pregão, serão chamadas à mesa de abertura as licitantes para
realização do credenciamento, para que apresentem os seguintes documentos:
a) Tratando-se de Proprietário ou Sócio:
- Cópia do documento de identidade de fé pública com fotografia;
- Cópia do Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores.
b) Tratando-se de Representante Legal:
- Cópia do documento de identidade de fé pública com fotografia;
- Instrumento público de procuração ou instrumento particular de procuração, com poderes para representar a empresa em licitações ou,
especificamente, neste pregão e suas respectivas fases/etapas, inclusive formulação de lances em pregões, sem a necessidade de reconhecimento de firma;
- Cópia do Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores.
4.1.1 - Os documentos exigidos nas letras “a” e “b” do item anterior poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação da Câmara de Vereadores de GCR, bem como
por Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, ou através da publicação em órgão da imprensa oficial;
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4.2 - Tão somente a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, sendo admitido, para esse efeito, um único representante por licitante interessada;
4.2.1 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa neste Pregão, sob pena de exclusão
sumária de ambas as licitantes representadas, assim, deverá escolher dentre as empresas participantes qual será credenciada, exceto quando forem empresas que ofertarem propostas para lotes/itens diferentes;
4.2.2 - Por motivo de força maior, poderá ser substituído o credenciado a qualquer momento por outro que atenda às condições de credenciamento;
4.2.3 - Quando da necessidade de realização de nova sessão pública, poderá a empresa credenciar novo representante legal, mesmo que
não tenha se credenciado na Sessão Pública anterior deste Pregão (Princípio da Supremacia do Interesse Público, bem como Princípio da
Economicidade e Princípio da Competitividade);
4.3 - A não comprovação de que o interessado possui poderes específicos para representar a licitante no certame, bem como a não apresentação ou incorreção de algum documento de credenciamento, implicará na impossibilidade de participar da fase competitiva, consubstanciada nos lances verbais, lavrando-se em ata da Sessão Pública o ocorrido e, permanecendo tão somente no certame a sua proposta escrita;
4.3.1 - Também, o não credenciamento ou a ausência de credenciado implicará na impossibilidade de participar da fase competitiva, consubstanciada nos lances verbais, lavrando-se em ata da Sessão Pública o ocorrido e, permanecendo tão somente no certame a sua proposta
escrita;
4.4 - O licitante que for microempresa ou empresa de pequeno porte deverá comprovar esta condição, por meio de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (modelo opcional no Anexo IV deste edital) e a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, sob
pena de não poder gozar dos direitos previstos nas Leis Complementares nº 123, de 15 de dezembro de 2006 e nº 147, de 07 de agosto de
2014, devendo ser apresentada grampeada no lado externo de um dos envelopes subitens: 2.1.1 (Proposta) ou 2.1.2 (Habilitação);
4.5 - O Pregoeiro realizará última chamada para proporcionar chance aos possíveis licitantes atrasados em credenciar-se, chamando todas
as licitantes participantes (que entregaram envelopes). Caso não exista manifestação, dar-se-á por encerrada a etapa de credenciamento.
V – DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
5.1 - Apresentar a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Anexo II do Edital, devendo ser apresentada grampeada no lado externo de um dos envelopes
subitens: 2.1.1 (Proposta) ou 2.1.2 (Habilitação);
5.1.1 - A declaração deverá conter nome ou razão social e endereço completo, telefone, e-mail da licitante, bem como assinada por pessoa
com poderes para tal;
5.1.2 - O licitante que for microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar a referida declaração com ressalva, se for o caso,
em conformidade com o item 9.1.3. (Anexo II-A do Edital);
5.2 - Em caso de não apresentação da declaração citada no item anterior, poderá ser preenchida, através de formulário (Anexo II ou Anexo
II-A), na própria Sessão Pública, que poderá ser fornecido pelo Pregoeiro na sessão, que será assinado por pessoa presente com poderes
para tal. Ou, ainda, poderá ser entregue na Sessão Pública caso esteja em poder de pessoa presente;
5.3 - Não atendidos os itens anteriores (5.1 e 5.2), implicará na imediata exclusão da licitante do certame, valendo este item para licitantes
credenciadas ou não;
5.3.1 - Em caso de exclusão da licitante do certame, os envelopes permanecerão sob guarda do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, até o
final da sessão, momento que poderá ser devolvido, importando na preclusão do direito de participar da licitação, restando à Administração
inutilizar os envelopes se não procurados no prazo de 30 (trinta) dias.
VI - DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE N° 01
6 - São requisitos da proposta de preços:
6.1 - Ser datilografada ou impressa em papel timbrado da empresa, em 02 (duas) vias, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e datada,
contendo, se possível, nome ou razão social e endereço completo, telefone e e-mail da licitante, podendo ser utilizado o modelo do Anexo V
6.2 - Discriminar em algarismos o preço unitário e total para cada item, especificando também o valor total da proposta cotado em algarismos e por extenso, que deverá ser expresso em reais, com apenas 02 (duas) casas decimais após a vírgula. Em caso de divergência
prevalecerá o valor total expresso por extenso;
6.2.1 - Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, onde já estarão inclusos o transporte dos item até o local de entrega, mão de obra
agregada, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais e eventuais isenções), leis sociais, administração, lucros e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital;
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6.2.2 - Declaração expressa na proposta de que os preços propostos compreendem todas as despesas com seguro, impostos, taxas e outros
encargos que incidam sobre o objeto licitado;
6.2.3 - Será aceita a possibilidade do faturamento efetivado diretamente pela fábrica desde que a previsão esteja contida na proposta do
licitante, em conformidade com o prejulgado 200 do TCE/SC;
6.3 - Estar assinada pelo representante legal na última folha e rubricada em todas as folhas, preferencialmente numerada;
6.4 - Na hipótese de as propostas estarem em desacordo com o item anterior, estando presente o representante legal na sala onde estão
sendo abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua representatividade através de procuração com poderes para tal,
a falta da assinatura poderá ser sanada no ato da constatação de tal fato;
6.4.1 - A referência na proposta do número da Agência e Conta Bancária do Licitante no Banco do Brasil - BB - agilizará o processo de
pagamento;
6.5 - Conter as especificações do item/lote, em conformidade com o Anexo I;
6.5.1 - Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura;
6.6 - As licitantes deverão apresentar nas Propostas de Preços as seguintes informações adicionais:
6.6.1 - Marca, fabricante e modelo, no que couber;
6.6.2 - O prospecto/catálogo/informativo do item a ser oferecido com todas as características do mesmo em compatibilidade com o Termo
de Referência;
6.6.3 - O nome e endereço das empresas que prestarão Assistência Técnica. As Empresas deverão estar situadas na Região da Grande
Florianópolis ou imediações do município de Governador Celso Ramos.
6.6.4 - As Empresas indicadas para prestar a Assistência Técnica deverão possuir corpo técnico treinado na fábrica para dar assistência
imediata, bem como deverá possuir peças para reposição imediata.
6.6.5 - Prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses, incluindo partes mecânicas e hidráulicas.
6.6.6 - As despesas com o transporte do Veículo, bem como as realizações de seguros para as viagens do pátio da Câmara Municipal de
Governador Celso Ramos até a fábrica/ assistência/montadora e vice e versa, correrão por conta das licitantes vencedoras.
6.7 - A proposta deverá obedecer rigorosamente às especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste Edital, sob pena de desclassificação do item/lote em desacordo;
6.7.1 - Os valores não poderão ultrapassar os valores máximos contidos no Anexo I;
6.8 - Qualquer documento que componha o envelope de proposta de preços deverá ser apresentado em original ou por qualquer processo
de cópia perfeitamente legível, autenticado na forma da lei ou mediante cotejo das cópias com os originais por membro da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Governador Celso Ramos, bem como por Pregoeiro(a) ou membro da Equipe de Apoio, ou
através da publicação em órgão da imprensa oficial que, no caso de cópia, também deverá estar autenticada na forma da lei;
6.9 - A documentação estrangeira deverá ser apresentada em original ou qualquer processo de cópia autenticada pelo respectivo Consulado,
traduzida por tradutor público juramentado.
6.10 - A licitante vencedora do certame deverá encaminhar detalhamento de sua proposta com os respectivos valores unitários readequados ao valor total representado pelo lance vencedor, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da data do encerramento da
sessão.
VII – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA FASE COMPETITIVA DE LANCES
7.1 - Após o final da etapa de Credenciamento e verificação da apresentação da Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, as propostas serão abertas e analisadas pelo Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, quanto à sua aceitabilidade, conforme:
a) Se o objeto ofertado é compatível com o objeto descrito no Edital e com as formalidades dele;
b) Se o preço cotado na proposta escrita está excessivo de acordo com os preços praticados no mercado;
c) Se o preço cotado na proposta escrita está inexequível de acordo com os preços praticados no mercado;
7.1.1 - Será enfatizada a análise da letra “a” do item anterior (objeto e formalidades), sendo observadas as letras “b” e “c” quando flagrantes, ou seja, de fácil percepção;
7.2 - Será desclassificada a proposta da licitante que:
7.2.1 - Deixar de apresentar quaisquer documentos solicitados no Capítulo VI – Da Proposta de Preços;
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7.2.2 - Estiver de forma omissa, incompleta ou incorreta, impedindo a identificação do item licitado;
7.2.3 - Não atender às especificações mínimas dos produtos/serviços, exigidas neste Edital;
7.2.4 - Conflitarem com a legislação em vigor;
7.3 - Não serão consideradas para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não previstas no Edital;
7.4 - Ocorrendo divergência entre o preço unitário e total, será considerado o preço unitário; e ocorrendo divergência entre o valor expresso
por extenso e em algarismo, será considerado o valor expresso por extenso;
7.5 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá aceitar a correção de eventuais falhas ou omissões na própria sessão pública,
principalmente àquelas formais;
7.6 - Na apreciação das propostas o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá solicitar informações complementares, amostras
e/ou prospectos, a fim de obter maiores informações sobre o produto e/ou serviço ofertado, o que deverá ser providenciado no prazo estabelecido na ata da sessão pública, sob pena de desclassificação;
7.6.1 - No caso de não haver entrega da(s) amostra(s) e/ou prospecto(s), quando solicitada(s), ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou haver entrega de amostra(s) para análise fora das especificações técnicas previstas no Anexo I deste Edital, a
proposta da licitante será desclassificada, estando sujeita às penalidades e sanções previstas neste Edital e legislação vigente;
7.7 - Depois de verificada a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, o Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço para cada um dos itens objeto da presente licitação, os respectivos valores
ofertados e, caso exigido no Capítulo VI do presente Edital, a marca, o modelo e o fabricante;
7.8 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, classificará, PELO PREÇO POR ÍTEM, as propostas passíveis de ofertas de lances verbais, além de ser identificado o menor preço, fazendo a devida ordenação das propostas de preços para cada item, em ordem crescente;
7.8.1 - Participarão dos lances verbais e sucessivos por item ofertado o autor da proposta de menor preço e os autores das propostas que
apresentem valores até 10% superiores, relativamente, a de menor preço;
7.8.1.1 - Caso existam empates e diversas empresas dentro da faixa dos 10% (dez por cento), subitem anterior, serão classificadas todas
estas para que os autores participem dos lances verbais;
7.8.2 - Caso não houver, no certame, pelo menos três propostas escritas de preços classificadas, conforme o subitem 7.8.1, o Pregoeiro,
auxiliado por sua Equipe de Apoio, classificará as melhores propostas em até o máximo de 03 (três), exceto quando houver empate nas
propostas, caso em que serão todos esses convidados a participar da etapa de lances (até o 3º menor preço);
7.9 - Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos credenciados das licitantes classificadas.
Tais lances verbais deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, de forma razoável, sendo que o valor
do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada;
7.9.1 - O Pregoeiro convidará os credenciados das licitantes a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escrita
classificada com o maior preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor;
7.9.1.1 - A oferta de lances deverá ser efetuada pelo valor total bruto para todos os licitantes;
7.9.1.2 - Caso duas ou mais propostas dentre as inicialmente ordenadas para oferecer lances verbais apresentarem preços iguais, será
realizado previamente sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances;
7.9.1.3 - Caso as licitantes participantes do sorteio desistam de apresentar lance verbal para o item em questão, a classificação dar-se-á
de acordo com o resultado do sorteio;
7.9.2 - Caso não se realizem mais lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério
de menor preço por item, podendo registrar os menores preços de cada licitante classificado à etapa de lances, mesmo superiores ao menor
preço final, devendo estes constarem em Ata da Sessão Pública para sanar eventuais problemas futuros e, se necessário for, a negociação;
7.9.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão da licitante da(s) rodada(s) posterior
(es) de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva;
7.9.3.1 - Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;
7.10 - O encerramento da 1ª parte da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances:
7.10.1 - Caso o licitante que tenha proferido o lance mais bem classificado NÃO SEJA microempresa ou empresa de pequeno porte, serão
consideradas com ele EMPATADAS, as propostas formuladas por microempresas e empresas de pequeno porte, cujos últimos lances sejam
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até 5% superiores ao melhor preço;
7.10.2 - Será oportunizado ao licitante mais bem classificado entre os empatados, conforme o item 7.10.1, apresentar proposta inferior ao
preço vencedor, situação que, uma vez concretizada, importará na adjudicação do objeto licitado em seu favor;
7.10.3 - Na hipótese do licitante mais bem classificado entre os empatados não apresentar proposta inferior ao preço vencedor da etapa
de lances, serão convocados, se houverem, remanescentes dentre os empatados, respeitada a ordem classificatória, para exercitarem o
mesmo direito;
7.10.4 - Caso não haja novas propostas pelos licitantes considerados empatados visando superar o preço originalmente ofertado pelo licitante vencedor da primeira etapa de lances, a este será adjudicado o objeto licitado;
7.11 - Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades e sanções constantes deste
Edital e legislação vigente;
7.12 - É vedada a oferta de lance visando empate com proposta de outra licitante;
7.13 - O Pregoeiro estipulará parâmetros ou percentuais sobre os quais os lances verbais devem ser reduzidos, desde que aceito pelos
participantes da etapa de lances, bem como o tempo de oferecimento de lances;
7.13.1 - Durante etapa de lances, o pregoeiro poderá, a seu critério, alterar o decréscimo mínimo estipulado no item anterior, desde que
aceito pelos participantes da etapa de lances.
7.14 - Declarada encerrada a etapa competitiva (todos os participantes declinarem da formulação de lances) e classificadas as propostas, o
Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivadamente
a respeito;
7.14.1 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução de
preços;
7.14.2 - Se a oferta não for aceitável, mesmo após a tentativa de negociação, o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, examinará a
oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital;
7.15 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o credenciado para que seja obtido preço melhor;
7.16 - Encerrada a fase competitiva do Pregão e ordenadas as propostas, imediatamente será aberto pelo Pregoeiro o Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação da(s) licitante(s) vencedora(s).
VIII – DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE N° 02
8.1 - O Envelope de Habilitação deverá conter os documentos abaixo elencados, preferencialmente numerados sequencialmente, que constituirão a comprovação da:
8.1.1 - Habilitação Jurídica
8.1.1.1 - Registro Comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de Empresa Individual;
8.1.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade
Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores;
8.1.1.3 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da Diretoria em Exercício, devidamente registrado em cartório;
8.1.1.4 - 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 assim o exigir;
8.1.1.5 - Cédula de Identidade em se tratando de pessoa física;
8.1.1.6 - A apresentação do documento de habilitação jurídica na fase de credenciamento substitui a apresentação na fase de habilitação,
desde que em cópia autenticada em cartório ou, em caso de cópia simples, devidamente acompanhada do original para autenticação pelo(a)
pregoeiro(a) ou membro da equipe de apoio durante a sessão.
8.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista
8.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (C.G.C/MF ou CNPJ);
8.1.2.2 - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, a Dívida Ativa da União, bem como, a Seguridade Social, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Secretaria da
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Receita Federal do Brasil, através de Certidão Unificada, conforme disposto no Decreto 8.302 de 04 de Setembro de 2014; Portaria MF nº
358, de 05 de Setembro de 2014 e Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1751 de 02 de Outubro de 2014;
8.1.2.3 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual da sede ou domicílio da licitante, expedido pela Secretaria da Fazenda
Estadual, ou outro órgão competente;
8.1.2.4 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal da sede ou domicílio da licitante expedido pela Secretaria de Finanças/
Fazenda Municipal, ou outro órgão competente. No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão
ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros;
8.1.2.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRS;
8.1.2.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
8.1.3 - Qualificação Técnica
8.1.3.1 - Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão de atividade anterior, compatível com
o objeto da presente licitação – Atestado de Capacidade Técnica;
8.1.3.2 - O atestado deverá conter a identificação do signatário, ser apresentado em papel timbrado da empresa ou órgão declarante, claramente identificada a razão social, o endereço e o CNPJ do licitante.
8.1.4 - Qualificação Econômico-Financeira
8.1.4.1 - Certidão(ões) Negativa(s) de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor ou pelos cartórios de registro de falência e concordata da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; Para as empresas situadas no Estado
de Santa Catarina segue aviso retirado no site do Tribunal de Justiça: “ATENÇÃO: 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 quando no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não
terão validade”. Portanto deverão apresentar as duas certidões: uma a ser expedida no site: https://certproc1g.tjsc.jus.br/ e a outra a ser
expedida no site: https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do;
8.1.4.2 - Admitir-se-á empresas em situação de recuperação judicial, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça – STJ
(AREsp 309.867/ES), desde que demonstrem viabilidade econômica para a participação do certame.
8.1.5 - Regularidade Social
8.1.5.1 - Declaração emitida pela Empresa atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprendiz) –
modelo de uso facultativo – Anexo III do Edital.
IX – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
9.1 - Sendo considerada aceitável a proposta de preços da licitante que apresentou menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº 02 – Da Habilitação da autora da proposta de menor preço, realizando a verificação do atendimento das condições de habilitação
fixadas neste Edital;
9.1.1 - Após constatada a conformidade da documentação com as exigências contidas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto;
9.1.2 - Em caso da licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro a inabilitará e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem crescente de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora;
9.1.3 - Os licitantes “microempresas” ou “empresas de pequeno porte” deverão apresentar, sob pena de desclassificação, toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente restrições;
9.1.3.1 - Caso a documentação apresentada por “microempresa” ou “empresa de pequeno porte” vencedora do certame contenha restrição
fiscal, será dado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período a critério do Pregoeiro, para que tal licitante
apresente a documentação de habilitação regular e se dê a adjudicação e homologação do pregão;
9.2 - Será desconsiderada a documentação que contrarie os requisitos expressos neste edital e em seus anexos ou em desacordo com as
formalidades prescritas, sendo a empresa inabilitada;
9.3 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá aceitar a correção de eventuais falhas ou omissões na própria Sessão Pública,
principalmente àquelas formais;
9.4 - A apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) a que se refere o § 1º do art. 36 da Lei nº 8.666/93 e alterações, quando
expedida pela Câmara Municipal de Vereadores de Governador Celso Ramos, pertinente ao objeto da licitação, substituem os itens 8.1.1 e
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8.1.2;
9.4.1 - A substituição aplica-se somente aos documentos que constem como válidos no Certificado de Cadastro de Fornecedores da Câmara
Municipal de Vereadores de Governador Celso Ramos. A licitante deverá apresentar os documentos que constarem como vencidos, sob pena
de ser inabilitada caso não apresente;
9.5 - Os documentos exigidos no Capítulo VIII (da habilitação) poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Vereadores de Governador
Celso Ramos, bem como por Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, ou através da publicação em órgão da imprensa oficial que, no caso
de cópia, também deverá estar autenticada na forma da lei;
9.5.1 - Quando a autenticação for realizada por membro da Comissão Permanente de Licitação da Câmara de Vereadores de Governador
Celso Ramos, ou por Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, preferencialmente a licitante deverá se apresentar antes do horário limite
para entrega dos envelopes com os documentos a serem autenticados e os respectivos originais. Não sendo possível a antecipação da
licitante para autenticação dos documentos, estes podem ser autenticados quando da abertura dos envelopes desde que o representante
legal possua os respectivos documentos originais para serem conferidos;
9.6 - Serão considerados os prazos de validade expressos nos documentos. Para os documentos que não apresentarem o prazo de validade,
considerar-se-á 90 (noventa) dias, com exceção do Atestado de Capacidade Técnica, subitem 8.1.3.1 do Capítulo VIII deste Edital em que
não há prazo de validade a ser estipulado;
9.7 - Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam
ser fornecidos à matriz ou filial e referir-se ao local do domicílio ou sede da licitante;
9.8 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, após análise da documentação da empresa classificada para tal, fará anuncio de sua
Habilitação ou Inabilitação;
9.9 - O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a partir da efetiva contratação da licitação, após o que ficará à disposição da licitante para retirada até o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
restando à Administração inutilizá-lo se não procurado;
9.9.1 - Os envelopes com os documentos de habilitação das empresas que forem excluídas da fase competitiva do certame (lances verbais),
permanecerão sob guarda do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, até o final da Sessão, restando à Administração inutilizar os envelopes se
não procurados no prazo de 30 (trinta) dias.
X – DA SESSÃO PÚBLICA
10.1 - Na sessão pública do Pregão será lavrada ata da Sessão Pública circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das
licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para
a habilitação e as licitantes com intenção de recorrer, sendo os motivos registrados em ata;
10.1.1 - A ata da Sessão Pública circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio presente e por todos os prepostos
das licitantes presentes, através dos interessados ou representantes devidamente credenciados;
10.2 - Iniciada a sessão pública do Pregão, esta não será suspensa ou transferida, salvo justo motivo assim caracterizado pelo Pregoeiro;
10.2.1 - Verificando-se o adiamento da sessão pública do Pregão, o Pregoeiro poderá de imediato determinar nova data para continuação
dos trabalhos, ficando intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes ou então posteriormente determinar uma nova data que deverá ser
comunicada a todos os licitantes participantes pelos meios de comunicação (telefone, e-mail entre outros) e também publicada no Mural
Público da Câmara de Municipal de Governador Celso Ramos;
10.2.2 - Será lavrada ata da Sessão Pública a ser assinada por todos os presentes relatando todos os atos e fatos ocorridos até o momento
da suspensão da sessão pública, inclusive os motivos do adiamento;
10.3 - O Pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma providência administrativa ou analisar melhor
as propostas/documentos do certame para o bom andamento dos trabalhos;
XI – DO REGISTRO DE PREÇOS
11.1 - A(s) ata(s) decorrente(s) do presente processo serão publicadas no Diário Oficial do Município de Governador Celso Ramos (DOM);
11.2 - Os atos de homologação desta licitação serão de competência do Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Governador Celso
Ramos;
11.3 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços (Anexo VI) será de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura;
11.3.1 - A Câmara Municipal de GCR órgão gerenciador deste Registro de Preços, não está obrigada a adquirir nenhum item registrado em
Ata, sendo o fornecimento eventual e conforme a necessidade e/ou prioridade da mesma;
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11.3.2 - Dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, as licitantes que tiverem seus preços registrados ficarão obrigadas ao fornecimento, desde que obedecidas às condições deste Edital e da respectiva Ata de Registro de Preços;
11.4 - A Câmara Municipal de GCR convocará o licitante vencedor, por e-mail, telefone ou notificação via correio com aviso de recebimento,
para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, permitindo a prorrogação por igual período se justificado;
11.4.1 - As Atas de Registro de Preços serão assinadas pelo órgão gerenciador e pelos fornecedores cujos preços forem registrados. E,
depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no presente
instrumento convocatório;
11.4.2 - A licitante que tiver seu preço registrado se obriga a manter, na assinatura da Ata de Registro de Preços e durante o prazo de vigência dela, todas as condições de habilitação exigidas no Capítulo VIII deste Edital;
11.4.3 - No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não atender as condições de habilitação, não comparecer ou
recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, responderá na forma da legislação vigente, sem prejuízo das cominações a ele previstas
neste Edital, a Câmara Municipal convocará e registrará os demais licitantes, respeitados a ordem de classificação;
11.4.4 - Os fornecedores classificados, subsequentemente, se desejarem, poderão registrar os seus preços na Ata de Registro de Preços,
desde que aceitem fornecer ao preço do detentor do preço registrado;
11.5 - Durante a vigência do Registro de Preços, a Câmara Municipal de Governador Celso Ramos poderá convocar os detentores do preço
registrado, obedecida obrigatoriamente à ordem de classificação, a cumprir as obrigações decorrentes da presente licitação e da Ata de
Registro de Preços;
11.6 - As aquisições que eventualmente forem feitas obedecerão à conveniência e às necessidades da Câmara Municipal e será procedida
preferencialmente pela emissão de Autorização de Fornecimento (AF) ou por documento equivalente;
11.6.1 - A Câmara Municipal encaminhará ao detentor do preço registrado a Autorização de Fornecimento (AF) via e-mail ou via correio com
aviso de recebimento, devendo atender ao fornecimento no prazo e no local de entrega estabelecido;
11.7 - A existência de preços registrados não obriga aos órgãos: gerenciador e participantes deste Registro de Preços a efetivar as aquisições
que dele poderão advir e também ficam-lhes facultada a adoção de outros meios para a contratação do fornecimento pretendido, respeitado
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao detentor do Preço Registrado a preferência em igualdade de condições;
11.7.1 - O exercício de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso os órgãos participantes deste Registro de Preços optem por contratar o fornecimento através de licitação específica e o preço encontrado for igual ou superior ao registrado;
XII – DO PAGAMENTO
12.1 - A Câmara Municipal efetuará o pagamento em 30 (trinta) dias após o recebimento e aceite do material/serviço com a respectiva Nota
Fiscal ou documento legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste edital;
12.1.1 - Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal ocorra fora do calendário semanal ou de expediente bancário, o pagamento será efetuado na próxima data do calendário, imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo qualquer compensação financeira neste período;
12.1.2 - O fornecedor ou prestador de serviços à Câmara Municipal de GCR que optar por receber seu pagamento em outras instituições que
não seja o BANCO DO BRASIL, ficará responsável pelo custo da tarifa bancária referente à respectiva transferência de valores entre bancos,
uma vez que os pagamentos efetuados pela Câmara Municipal são efetuados prioritariamente pelo BANCO DO BRASIL.
12.2 - A fornecedora deverá apresentar, obrigatoriamente, juntamente com a Nota Fiscal, os documentos a seguir que se apresentarem
vencidos: a Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal e Estadual, sede ou domicílio da contratada, para com a Fazenda
Federal, o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, demonstrando sua regularidade para fins de
pagamento;
12.3 - A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal informações sobre o produto, tais como: a MARCA sob o qual o mesmo é
comercializado, Fabricante, e o prazo de validade do produto. Além de mencionar o número do Contrato/Ata, o número da Licitação, do
Processo Administrativo e da Autorização de Fornecimento.
12.4 - Também será obrigatório que a empresa mencione na Nota Fiscal os seguintes dados bancários para pagamento: número do banco,
número da agência com dígito, número da conta corrente com dígito.
XIII – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1 - O prazo de entrega deverá ser de até 30 (trinta) dias úteis após a solicitação ou documento equivalente podendo o prazo ser prorrogado, se justificado, e a justificativa for aceita pelo solicitante;
13.2 - A entrega será efetuada nas quantidades constantes da solicitação e Autorização de Fornecimento, tomando como base TODAS as
especificações contidas no Anexo I, ser entregue diretamente no endereço/local indicado no município de Governador Celso Ramos.
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XIV – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1 - A empresa vencedora ficará obrigada a trocar/refazer, às suas expensas, o produto/serviço que for recusado por motivo justo, como
por exemplo: apresentar-se danificado, com prazo de validade vencido, ou que estiver em desacordo com o disposto neste edital e seus
anexos entre outros;
14.2 - Expedida a Ordem de fornecimento e/ou Executado o Contrato, o recebimento de seu objeto ficará condicionado a observância das
normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, sendo que a conferência e o recebimento ficarão sob as responsabilidades de Servidor e/ou Comissão de Recebimento do Almoxarifado, podendo ser:
“a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da quantidade e qualidade do material com a especificação constante nesse edital
e nota fiscal;
b) Definitivamente, “após a verificação da qualidade e quantidade do material e, consequente, com aceitação dentro de 2 dias úteis (dois
dias úteis).”
14.3 - Para os itens que na especificação não exigir prazo de validade, a validade dos produtos, no que couber, no momento de seu recebimento, não poderá ser inferior a 75% do seu prazo de validade.
XV – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
15.1 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente e a qualquer tempo, tornar-se superior ao praticado no mercado
e/ou em outros órgãos da Administração Pública, a Câmara Municipal de Governador Celso Ramos, órgão gerenciador, deverá:
a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
15.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor detentor do preço registrado, desde que comunicado anteriormente à emissão da Autorização de Fornecimento, mediante requerimento devidamente comprovado e fundamentado, não
puder cumprir o compromisso, a Câmara Municipal poderá, mediante criteriosa análise:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados e, ainda, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) Analisar a documentação comprobatória e conceder o reequilíbrio econômico financeiro do(s) item(ns) da Ata, caso em que será elaborado o apostilamento, visando assim também a celeridade da aquisição;
b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
15.3 - 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, ou revogação do lote e/ou item da Ata de Registro de Preços.
XVI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
16.1 - O fornecedor terá seu registro de preço cancelado quando:
a) Não cumprir as exigências do Ato Convocatório e/ou Ata de Registro de Preços;
b) Não formalizar e/ou cumprir a nota de empenho ou instrumento equivalente, decorrente do registro de preços e/ou não tenha retirado
o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) Der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
16.2 - O cancelamento de registro, nas alíneas citadas no item anterior, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por
despacho da autoridade competente do órgão gerenciador;
16.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, mediante abertura de processo administrativo, devidamente
fundamentado, comprovando fato superveniente, caso fortuito ou força maior, ou ocorrência de Fato do Príncipe;
16.3.1 - O participante fica obrigado a manter o Registro pelo prazo de 12 (doze) meses, salvo as condições estabelecidas no item anterior,
após analisadas e julgadas;
16.4 - A comunicação do cancelamento de preço registrado, nos casos previstos nas alíneas do item 16.1, será por correspondência com
aviso de recebimento (protocolo), juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços;
16.5 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação;
16.6 - A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não sejam aceitas as razões do pedido.
XVII – DAS AMOSTRAS:
17.1 - A avaliação das amostras tem como objetivo garantir e proporcionar segurança ao evitar-se fornecimento de bens com baixa
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qualidade e/ou sem correspondência com o edital, assim como demais trâmites desnecessários do processo – devolução da mercadoria,
distrato, anulação de empenhos e convocação do segundo colocado – sob custos e prazos que não se amoldam ao rito célere inerente da
modalidade pregão, evitando-se potencial prejuízo aos funcionários da Câmara Municipal. Este procedimento visa verificar a conformidade
das propostas com os requisitos do ato convocatório, nos termos do inciso VII, do artigo 4º da Lei nº. 10.520/02, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos definidos no edital.
17.2 - Após a declaração de classificação, as licitantes vencedoras, ofertantes do menor preço por item PODERÃO ser convocadas a apresentarem maiores informações (catálogo mais aprofundado/prospectos etc.) para cada item no qual foi vencedora, em quantidade suficiente
para análise/testes, devidamente identificada com o número do Pregão, razão social da licitante e indicação da marca/fabricante, e os documentos técnicos constantes nas especificações técnicas de cada produto, para efeito da verificação das exigências pertinentes ao objeto
deste Pregão, nos termos do especificado no Anexo I, devendo ser apresentadas em até 7 (sete) dias a partir da notificação feita pelo Setor
de Licitação da Câmara Municipal de Governador Celso Ramos no local indicado.
17.3 - A licitante vencedora que não apresentar ou apresentar em desconformidade com as especificações técnicas constantes do Anexo I
terá sua proposta desclassificada para efeito de julgamento.
17.4 - A licitante vencedora ficará restrita a fornecer o item de qualidade equivalente ao apresentado no documento aprovado pela Câmara
Municipal de Governador Celso Ramos.
17.5 - Após laudo aprovando o item apresentado, será homologado o objeto da licitação à(s) licitante(s) vencedora(s).
17.6 - Caso seja reprovado, a proposta da licitante será declarada desclassificada face ao desatendimento das especificações técnicas e
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital (Artigo 4º, inciso X da Lei 10.520). Assim a licitante ofertante do menor
preço subsequente apresenta as amostras, e assim sucessivamente, até que uma licitante seja declarada classificada em primeiro lugar.
17.7 - Caso sejam reprovadas todos os documentos apresentados pelas empresas de determinado item(ns), poderá o Pregoeiro cancelar o
“item” reprovado, tendo por base o interesse público, não prejudicando assim a licitação.
XVIII – DAS IMPUGNAÇÕES, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RECURSOS
18.1 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, o licitante que não o fizer
até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso;
18.1.1 - A ausência de resposta da Câmara à impugnação apresentada, não impedirá a licitante de participar da abertura desta licitação,
sendo esta respondida, posteriormente, na hipótese da impugnação não prejudicar as propostas;
18.2 - Até o 2º (segundo) dia útil, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos
ao ato convocatório;
18.2.1 - Quaisquer dúvidas sobre o presente edital deverão ser objeto de consulta à Comissão Permanente de Licitação, da Câmara Municipal de GCR, via correio, e-mail ou através do protocolo no setor;
18.2.2- As dúvidas encaminhadas eletronicamente deverão ser endereçadas exclusivamente para o endereço: camara@camaragcr.sc.gov.br
e/ou licitacao@camaragcr.sc.gov.br devendo constar a identificação da empresa e/ou cidadão solicitante;
18.2.3 - Os esclarecimentos ao edital serão publicados no site da Câmara Municipal de GCR e no Diário Oficial dos Municípios de Santa
Catarina (DOM/SC);
18.2.4 - A perfeita compreensão do edital se dá somente mediante leitura atenta do conteúdo de todas as suas páginas, pois os dispositivos
nela contido se complementam a fim de definirem as regras do certame. Portanto, recomenda-se aos interessados em participar da presente
licitação, antes de oferecer qualquer pedido de esclarecimento, efetuar uma leitura completa do edital e procurar esclarecer suas dúvidas
em um único documento, se for possível, evitando transtornos ao certame;
18.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, observando-se os prazos, no
caso de alteração do teor das propostas técnicas e de preços;
18.4 - Ao final da sessão, a licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro deverá manifestar imediata e motivadamente tal
intenção, com o devido registro em ata, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso,
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término
do prazo da recorrente, sendo-lhe assegurada vista dos autos;
18.5 - 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 pela licitante;
18.6 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso;
18.7 - Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo;
18.8 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
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18.9 - O recurso deverá ser interposto mediante petição datilografada ou impressa através de processamento eletrônico de dados, devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal ou preposto da recorrente;
18.10 - O recurso poderá ser entregue via e-mail, digitalizado a partir das vias originais, preferencialmente numeradas, de forma que as
assinaturas dos representantes fiquem legíveis e todos os documentos fiquem em boa qualidade. A digitalização deve estar em formato suportado pela Câmara Municipal (.pdf). O protocolo de recebimento do recurso será a resposta de e-mail enviada pelo Pregoeiro responsável
pela licitação. O referido recurso poderá também ser entregue na Câmara Municipal;
18.10.1 - À parte que interpuser recurso por meio de e-mail deverá providenciar a juntada da via original nos respectivos autos, no prazo
de máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena do não conhecimento deste;
18.11 - O recurso será recebido pelo Pregoeiro e será processado conforme determina a Lei 10.520/02;
18.12 - Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora com posterior homologação;
18.13 - Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da Câmara Municipal;
18.14 - A ocorrência de recursos de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento de execução do certame, a autoridade
competente poderá assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida em lei.
XIX – DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES
19.1 - As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas na fase licitatória e/ou de execução do contrato estão sujeitas às seguintes
sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária, não superior a 5 (cinco) anos, na modalidade de pregão, e não superior a 2 (dois) anos para as demais modalidades, aplicada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; e
d) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública;
19.2 - A advertência será emitida pela Administração, quando o contratado descumprir qualquer obrigação;
19.3 - A multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, de acordo com as alíquotas a seguir:
a) 0,33 % (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, nove por cento);
b) 10 % (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço ou rescisão do contrato por culpa da contratada,
calculado sobre a parte inadimplente;
c) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;
19.3.1- O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos ou garantias da empresa, ou cobrado administrativa ou judicialmente;
19.3.2 - Sempre que a multa ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial;
19.3.3 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de
entrega ou execução do serviço;
19.3.4 - A multa será aplicada quando o atraso for superior a cinco dias;
19.3.5 - A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades;
19.4 - A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações e/ou contratos, ficando suspenso o seu registro cadastral no
Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Governador Celso Ramos, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a retirar a autorização de fornecimento ou assinar o contrato;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou do
contratoa
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos quando, na modalidade de pregão, a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, que
não celebrar o contrato, que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, que ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, que não mantiver a proposta, que falhar ou fraudar na execução do contrato, que se comportar de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios; e
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior.
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19.4.1 - A penalidade de suspensão aplicada pela Administração, publicada no Diário Oficial do Município, implicará na suspensão da fornecedora junto ao Cadastro Geral de Fornecedores da Câmara Municipal de Governador Celso Ramos;
19.4.2- A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
19.5 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente da Câmara Municipal de Governador Celso Ramos;
19.5.1 - A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
19.5.2 - A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
19.6 - As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem
atos irregulares ou ilegalidades para obtenção do registro no Cadastro Geral de Fornecedores da Câmara Municipal de Governador Celso
Ramos, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) suspensão temporária do Certificado de Cadastro de Fornecedores - CCF ou da obtenção do registro, por até 5 (cinco) anos na modalidade de pregão e até 2 (dois) anos para as demais modalidades, dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e
b) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.
19.7 - As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; e
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
19.8 - Compete à Comissão de Licitação ou ao Pregoeiro a indicação das penalidades previstas neste Regulamento, cuja aplicação dependerá da homologação da autoridade competente do órgão ou entidade;
19.9 - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido à autoridade competente do órgão ou entidade;
19.10 - As penalidades aplicadas serão registradas na Câmara Municipal, no Cadastro Geral de Fornecedores da Câmara Municipal de Governador Celso Ramos;
19.10.1 - Homologadas e publicadas as penalidades, a Administração as encaminhará ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município,
para registro.
XX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 - Fazem parte integrante deste edital de Licitação:
• Anexo I - Detalhamento do Objeto/ Termo de Referência;
• Anexo II - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
• Anexo II.A - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação para Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, com
restrição;
• Anexo III - Declaração de que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
• Anexo IV - Modelo de Declaração Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
• Anexo V - Modelo de Apresentação das Propostas;
• Anexo VI - Minuta de Ata de Registro de Preços.
20.2. - A Câmara Municipal de GCR reserva-se o direito de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada,
em todos os casos, a apreciação judicial (Supremo Tribunal Federal - STF, Súmula nº 473);
20.3. - No caso de não haver expediente para a data fixada à entrega e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e/
ou propostas, a sessão pública realizar-se-á às 14 (quatorze) horas do primeiro dia útil, após a data anteriormente marcada;
20.3.1. - Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre em greve, se a licitante não possuir documento com
prazo de validade vigente, deverá apresentar o documento vencido, juntamente com a comprovação de que o órgão expedidor se encontra
em greve através de: cópia de matéria e/ou reportagem em jornais ou revistas e/ou declaração do próprio órgão expedidor;
20.4. - Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente edital, deve a mesma fazer prova, dentro do envelope
da fase correspondente à exigência, através de declaração do órgão expedidor do aludido documento;
20.5. - A apresentação dos documentos exigidos no presente Edital poderão ser extraídos através dos Sites dos Órgãos Competentes (Internet), estando sujeitos a comprovação e confirmação junto ao Site do Órgão Competente, salvo disposição em contrário;
20.6. - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não
seja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
20.7. - A Câmara Municipal de GCR, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e alterações, reserva-se no direito de
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promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo relativo a esta licitação;
20.8. - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer documentos relativos à presente
licitação;
20.9. - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá solicitar parecer técnico interno ou externo em qualquer fase da presente
licitação;
20.10. - O julgamento e a classificação das propostas são atos exclusivos do Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, que se reserva o
direito de desclassificar as propostas em desacordo com este edital ou ainda que se revelarem manifestamente inexequíveis.
Governador Celso Ramos/SC 28 de junho de 2021.
ADÃO AVILA
Diretor Administrativo da Mesa Diretora
ANEXO I
DETALHAMENTO DO OBJETO/TERMO DE REFERÊNCIA
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QT/UN

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO
R$

VALOR TOTAL
MÁXIMO
R$

01

85.000,00

85.000,00

Automóvel Sedan, Flex – bicombustível (álcool e gasolina), 4 portas, para 5 lugares incluindo o
motorista, cor branca, modelo do ano da aquisição ou superior, zero km, completo, com ar-condicionado, freios ABS e EBD, airbag para motorista e passageiro, alça de segurança no teto para
o passageiro, cinto de segurança dianteiro retráteis com 3 pontos de regulagem de altura, cinto
de segurança traseiro lateral com 3 pontos, apoios de cabeça com regulagem de altura, barra de
proteção nas portas, faróis de neblina, desembaçador do vidro traseiro, banco do motorista com
regulagem de altura, painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível
de combustível, para-sol com espelho do lado do passageiro, travas elétricas das portas, vidros
dianteiros e traseiros elétricos, retrovisores externos e maçanetas na cor do veículo, alarme antifurto, rádio com entrada USB, e equipado com demais itens da Legislação de Trânsito Brasileira.
1

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
- Câmbio Automático ou CVT
- Potência de 114cv (gasolina) e 114cv (álcool);
- Torque 15 kgfm
- Direção Hidráulica ou Elétrica;
- Capacidade do porta-malas de 465 litros com o banco traseiro na posição normal;
- 3 cilindros;
- Garantia geral mínima de 12(doze) meses;
- Demais itens e equipamentos que sejam exigidos por lei.
- POSSUIR O SELO CONPET DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
VEICULAR, a ser consultado na sessão pública.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
01) O veículo deverá ser zero quilômetro, modelo do ano da aquisição.
02) Nesta licitação será aceita a possibilidade do faturamento efetivado diretamente pela fábrica desde que a previsão esteja contida na
proposta do licitante, em conformidade com o prejulgado 200 do TCE/SC que prescreve:
“É admissível que numa licitação, a proposta apresentada pelos participantes, compreenda faturamento efetivado diretamente pela fábrica,
e não pelo proponente devidamente habilitado de acordo com a modalidade da seleção, desde que tal possibilidade esteja previamente
expressa no edital da licitação para não frustrar o princípio que resguarda a igualdade de condições para competir;”
03) O veículo deverá ser zero quilômetros, sem a necessidade de ser primeiro emplacamento. Caso a licitante vencedora não seja concessionária ou revenda autorizada, o veículo zero quilômetro deve estar emplacado em nome da licitante vencedora que deve transferir a
propriedade do veículo ao órgão solicitante, após a aquisição.
04) A licitante deverá fazer constar na proposta todas as especificações solicitadas inclusive a garantia do veículo de, no mínimo, 12 (doze)
meses;
05) Poderão ser utilizados como parâmetros de valores a Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas) dos veículos cotados
no momento da sessão;
Demais informações:
1 - DO JULGAMENTO: será feito pelo PREÇO POR ITEM e será identificado o menor preço, fazendo a devida ordenação das propostas de
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preços, em ordem crescente;
2 - DAS JUSTIFICATIVAS:
2.1 - Da compra dos materiais: a compra do VEÍCULO conforme descrito no DETALHAMENTO DO OBJETO/TERMO DE REFERÊNCIA acima
é imprescindível para o desenvolvimento e controle da atividade principal da Câmara Municipal de GCR, pois o item serve para UTILIZAÇÃO
como meio de locomoção e transporte dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal para inúmeros fins.
2.2 - Da Forma Pregão Presencial: Considerando que o objeto licitado é enquadrado como aquisição de bens é possível a realização do
certame na modalidade “Pregão” conforme indica a lei 10.520/2002. Apesar de a preferência ser pela modalidade “Eletrônica”, conforme
prega o decreto nº 5.450/2005, deve-se considerar que a Câmara Municipal de GCR não conta com a plataforma de uso específico para o
pregão eletrônico, que a rede lógica, bem como sua rede elétrica, não suporta a utilização desta forma de procedimento por inconstante
e inconsistente a conexão via internet utilizada e constantes quedas na rede elétrica, podendo vir a prejudicar, sobremaneira, o procedimento. Neste caso, visando à eficácia do contrato a ser celebrado e atendendo ao princípio da legalidade, manifesta-se a necessidade de
realização da licitação da modalidade pregão presencial, destacando que a medida busca a segurança do certame em questão e a atender
às necessidades da referida autarquia.
5 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: O prazo de entrega deverá ser de até 30 (trinta) dias úteis após a solicitação ou documento equivalente podendo o prazo ser prorrogado, se justificado, e a justificativa for aceita pelo solicitante;
A entrega será efetuada nas quantidades constantes da solicitação e Autorização de Fornecimento, tomando como base TODAS as especificações contidas neste Anexo, ser entregue diretamente no endereço/local indicado no município de Governador Celso Ramos.
DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________
À: CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 09/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 PARA REGISTRO DE PREÇOS
SESSÃO PÚBLICA ÀS: 14h15 DO DIA: 13/07/2021.
ANEXO II
DECLARAÇÃO
(Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação)
Prezados Senhores,
_____________________________________________________, inscrito no CGC/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 item 5.1 do Capítulo V do Edital, que Atende Plenamente aos Requisitos de
Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
Datado aos _____ dias de _______________ de _______.
Assinatura, Nome, Cargo e Função
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)
DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________
À: CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 09/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 PARA REGISTRO DE PREÇOS
SESSÃO PÚBLICA ÀS: 14h15 DO DIA: 13/07/2021.
ANEXO II-A
DECLARAÇÃO
(Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação para Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte – Com restrições)
Prezados Senhores,
_____________________________________________________, inscrito no CGC/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 item 5.1 do Capítulo V do Edital, que Atende aos Requisitos de Habilitação,
ressalvado o disposto nas Leis Complementares n.º 123, de 14/12/2006 e n.º 147, de 07/08/2014.
Datado aos _____ dias de _______________ de _______.
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Assinatura, Nome, Cargo e Função
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)
DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________
À: CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 09/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 PARA REGISTRO DE PREÇOS
SESSÃO PÚBLICA ÀS: 14h15 DO DIA: 13/07/2021.
ANEXO III
DECLARAÇÃO
(Inciso XXXIII do art. 7º da CF)
Prezados Senhores,
___________________________________________________, inscrito no CGC/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 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)
Datado aos _____ dias de _______________ de _______.
Assinatura, Nome, Cargo e Função
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)
DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________
À: CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 09/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021 PARA REGISTRO DE PREÇOS
SESSÃO PÚBLICA ÀS: 14h15 DO DIA: 13/07/2021.
ANEXO IV
DECLARAÇÃO
(Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte)
Prezados Senhores,
_____________________________________________________, inscrito no CGC/CNPJ nº _________________intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) .................................... , portador(a) da Carteira de Identidade no ............................ e do CPF no
........................., DECLARA, que detém a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º
123, de 14/12/2006 e n.º 147, de 07/08/2014.
Datado aos _____ dias de _______________ de _______.
Assinatura, Nome, Cargo e Função
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)
ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA
PROPOSTA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021
PROCESSO Nº 09/2021.
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QT/UN

VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR TOTAL R$

1

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ xxxxx (xxxxxxx)
VALIDADE DA PROPOSTA:
PRAZO DE EXECUÇÃO:
Declaro que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas com seguro, impostos, taxas e outros encargos que incidam sobre o
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objeto licitado.
PROPONENTE:
ENDEREÇO: _ Nº _ BAIRRO:_ CIDADE: UF: FONE: FAX: EMAIL: CEP: CNPJ:_ .
REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:
NOME:
RG CPF
PREPOSTO QUE REPRESENTARÁ A CONTRATADA DURANTE A VIGÊNCIA DO AJUSTE NOME:
RG CPF
DADOS PARA PAGAMENTO BANCO:
AGÊNCIA: CONTA CORRENTE:
_, de de 2021.
Assinatura do Responsável
ANEXO VI
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ......./2021
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
Aos dias do mês de do ano de 2021, no Estado de Santa Catarina, através da Câmara Municipal de Vereadores de Governador Celso
Ramos/SC, Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de Preços, com sede na Rua Benoni Grapp, 65, Bairro Calheiros, Governador Celso
Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.703.018/0001-14, representada por seu Presidente, Sr. Pedro Augusto da Cunha, são registrados os preços da (s) empresa (s) ________ (fornecedor) ______, estabelecida à Rua ______________________, inscrita no Cadastro de
Pessoas Jurídicas sob o n° ______________, neste ato representado pelo(a) ______(nome do representante da empresa)____________,
brasileiro(a), __(estado civil)___, __(profissão)__, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º ____________, portador(a) do RG
n.° _________________, para AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
CELSO RAMOS/SC, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do Pregão Presencial n.º 09/2021, objeto do Processo 09/2021. As
condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo(s) fornecedor(es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá
vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.
Item constante da Ata:
Item

Especificação

Marca/Fabricante/Modelos

Preço Unit.
R$

Preço Total
R$

01

Governador Celso Ramos/SC, XX de XXXXXXXXX de 2021.
Representante da Empresa
Contratada
Pedro Augusto da Cunha
Presidente da Câmara Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 8/2020 DL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 08/2021
Câmara Municipal de Governador Celso Ramos
CNPJ: 82.703.018/0001-14
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2021 DL
PROCESSO Nº 08/2021

Publicação Nº 3124447

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DEEF8479E9B235CAC7F783F1A05287EAB844688D

I - DA AUTORIZAÇÃO
Fica, o Presidente da Comissão de Licitação, autorizado a proceder à abertura de procedimento administrativo de Dispensa de Licitação, para
contratar empresa especializada em instalação de infraestrutura elétrica para duas tomadas de potência na Câmara Municipal de Governador
Celso Ramos/SC, nos termos do disposto no art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/21, considerando o baixo valor do objeto.
II - DA ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA
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A Comissão Permanente de Licitação da Câmara de Governador Celso Ramos vem abrir o presente processo licitatório na modalidade Dispensa de Licitação, sob o nº 08/2021, objetivando a contratação de empresa que atenda aos requisitos e objeto deste documento. Sendo
assim, apresentamos a justificativa com base no inciso art. 75, II da Lei nº 14.133/21.
III - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Os órgãos públicos devem cumprir os princípios básicos aplicáveis à Administração Pública, em especial os constantes no art. 37, caput e
inciso XXI da Constituição Federal:
“art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 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.”
É sabido que a Constituição criou devida presunção de que a melhor contratação se materializa por meio da competição em processo administrativo. Além do mais, tal procedimento é visto, também, como o mais capaz a preservar a impessoalidade e isonomia das aquisições.
Advém que o próprio legislador constituinte, atento às implicações negativas que a presunção absoluta do dever de licitar acarretaria ao
cotidiano de contratações da administração, previu a possibilidade de lei ordinária afastar a aplicação de tal comando em determinadas
situações.
Dessa forma, a presente Dispensa de Licitação tem como fundamento o estabelecido no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21:
“Art. 75. 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;”
IV - DO OBJETO
Constitui-se como objeto da presente Dispensa de Licitação, a contratação de empresa especializada em instalação de infraestrutura elétrica para duas tomadas de potência na Câmara Municipal de Governador Celso Ramos/SC, com fornecimento de mão-de-obra e todos os
materiais necessários, conforme detalhamento:
Item

01

Produto/Especificações
Serviços especializados de instalação de infraestrutura com
dutos brancos aparentes, para 02 (duas) tomadas de 20A, com
cerca de 20m passando pelo forro e instalação de disjuntores para cada circuito, com fornecimento de todo o material
necessário.

Quantidade

Valor Unitário R$

Valor Total R$

1

1.990,00

1.990,00

V - DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O pagamento dar-se-á em até 30 (trinta) dias consecutivos após a emissão e aceite da nota fiscal.
Para a efetivação do pagamento, o objeto deverá ser aceito juntamente com a documentação fiscal atestada pela Administração.
Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.
Caso seja constatada qualquer irregularidade por parte da licitante, o pagamento poderá ser retido pela Câmara Municipal de Governador
Celso Ramos até a normalização da mesma, sem que isso acarrete ônus adicionais à Câmara supracitada.
O crédito necessário ao atendimento das despesas da presente licitação correrá à conta do Orçamento da Câmara Municipal de Governador
Celso Ramos, para o exercício 2021.
As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Unidade
01.01

Projeto/Atividade
2.001 - Funcionamento e Manutenção da Câmara

Elemento de Despesa
3.3.90.39.16.00.00.00

VI - JUSTIFICATIVA
Trata-se de processo de Dispensa de Licitação para a contratação de empresa especializada para realizar o serviço de instalação de infraestrutura elétrica para duas tomadas de potência na Câmara Municipal de Governador Celso Ramos/SC, sendo 01 (uma) para a Sala da
Presidência e a 01 (uma) para a Sala da Contabilidade.
Justifica-se a presente contratação, pelo fato de que, recentemente, a Câmara Municipal realizou o Processo Administrativo nº 02/2021,
para aluguel de impressoras, o que gerou a necessidade da instalação de duas novas tomadas de potência e a instalação de dois novos
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disjuntores para comportar as duas impressoras multifuncionais coloridas que foram contratadas.
O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Entretanto, o dispêndio para organizar um processo licitatório e a espera para a contratação da empresa especializada,
não se justificam em contraste ao valor contratado com a referida Dispensa de Licitação.
Dessa forma, o procedimento de Dispensa de Licitação para contratação da empresa, vem atender o interesse público, conforme disposto
no art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/21.
VII - VALOR DA DESPESA E JUSTIFICATIVA DO PREÇO
O critério adotado para coleta de preço foi uma pesquisa direta com 3 (três) empresas, com base no art. 23, §1º, inciso IV da Lei 14.133/21:
“Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os
preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as
peculiaridades do local de execução do objeto.
§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:
(...)
IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa
da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de
divulgação do edital;”
Desse modo, a escolha da empresa foi calçada no critério de cotação de preço apresentado pelas empresas, conforme solicitação a área
responsável. Assim, a Administração optou pelo valor mais baixo apresentado, o qual é o valor de referência e apresenta vantagem para a
administração.
De acordo com a Lei nº 14.133/21, após a cotação, verificado o menor preço, solicita-se as certidões de comprovação de que a empresa
preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínimo necessário.
Sendo assim, a escolha da empresa mostra-se vantajosa para a Administração, por apresentar o menor valor, sendo que o total é de R$
1.990,00 (Mil novecentos e noventa reais) e as certidões solicitadas, conforme propostas apresentadas.
Em relação ao preço, verifica-se, também, que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado em se tratando de produto ou
serviço similar, podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.
VIII – DA DOCUMENTAÇÃO
Para efetivação da referida Dispensa de Licitação a empresa escolhida deverá estar em dia com os documentos exigidos para habilitação de
processo licitatório, tais quais os documentos elencados abaixo:
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (C.G.C/MF ou CNPJ);
b) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, a Dívida Ativa da União, bem como, a Seguridade Social, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, através de Certidão Unificada, conforme disposto no Decreto 8.302 de 04 de Setembro de 2014; Portaria MF nº 358, de
05 de Setembro de 2014 e Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1751 de 02 de Outubro de 2014;
c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual da sede ou domicílio da licitante, expedido pela Secretaria da Fazenda Estadual,
ou outro órgão competente;
d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal da sede ou domicílio da licitante expedido pela Secretaria de Finanças/Fazenda
Municipal, ou outro órgão competente. No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRS;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
g) Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão de atividade anterior, compatível com o objeto
da presente licitação – Atestado de Capacidade Técnica.
Governador Celso Ramos, 28 de junho de 2021.
ADÃO ÁVILA
Diretor da Mesa Diretora
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SAMAE - Gov. Celso Ramos
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2017 AO PREGÃO PRESENCIAL
08/2017, OBJETO DO PROCESSO N.º 18/2017 QUE CELEBRAM ENTRE SI O SAMAE DE GOVERNADOR CELSO
RAMOS E A EMPRESA INTERATIVA INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA

Publicação Nº 3124150

TERMO ADITIVO Nº 004/2021
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017 – PROCESSO Nº 18/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS E A EMPRESA INTERATIVA INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS VISANDO À IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO COMPLETA DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS INCLUINDO A CONVERSÃO DOS DADOS EXISTENTES, SUPORTE E MANUTENÇÃO, TODAS AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS
E EVOLUTIVAS, PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS, DA INFRAESTRUTURA
NECESSÁRIA, EM REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO TODAS AS ÁREAS DE GERENCIAMENTO PERTINENTES PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.
DAS PARTES
Pelo presente instrumento particular, de um lado, a SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE, pessoa jurídica de
direito público, devidamente inscrito no CNPJ – sob o n° 74.047.341/0001-59, com sede na Avenida Bela Vista Km 14 – Bairro, Calheiros
- Governador Celso Ramos -SC, neste ato representado por sua Diretor Geral, NEDISON NILDO MARTINS de ora em diante denominada
simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado INTERATIVA INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.934.733/0001-01, estabelecida na Rua Cristovão Nunes Pires nº 110, conjunto 402, Centro, CEP
8810-140, Florianópolis – SC, neste ato representada por seu sócio Administrador, o Srº VALDERES JOBIM MEYER, CPF nº 121.532.140-68,
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, decorrente do Processo Pregão Presencial Nº 08/2017, PROCESSO
18/2017 passando a proposta da CONTRATADA, bem como o Edital e Anexos respectivos, independentemente de suas transcrições, a fazer
parte integrante e complementar deste Instrumento, sujeitando-se às normas e condições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, com suas alterações, legislação correlata e demais normas que regem a matéria, mediante Cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 002/2017 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, sem a
atualização do valor contratual tendo em vista os Decretos Municipais Nº 28/2020 (Enfrentamento da COVID-19) e alterações posteriores,
bem como o Decreto Municipal Nº 77/2020 (Estado de Calamidade Pública) nos quais o município está amparado. A prorrogação do referido
contrato se dará a partir da data de 26/06/2021. Período de renovação: 26/06/2021 a 26/06/2022
CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA DO PRAZO
2.1. - Tendo em vista o Art. 57 da Lei 8666/93, a duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:
“II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos
períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;”
Segundo disposição legal, salientamos que o serviço a ser prorrogado trata-se de serviço que se caracteriza como contínuo para esta municipalidade já que sua interrupção causará prejuízos a Administração, neste sentido a doutrina do Marçal Justen Filho:
“A continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os
serviços destinados a atender necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não exaure prestação semelhante no futuro" (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 10ª ed. São Paulo: Dialética, 2004).”
2.2 - Assim, é importante asseverar que os serviços de natureza contínua são serviços auxiliares e necessários à Administração, no desempenho de suas atribuições, neste sentido denota-se que o objeto a ser prorrogado é essencial para a manutenção e exercício da máquina
pública, que utiliza diariamente os serviços de inerentes ao presente objeto, tendo em vista que sua interrupção pode acarretar graves
prejuízos à administração e também por ser vantajosa a continuidade dos serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Conforme descrito no contrato 02/2017 o contratante pagará ao contratado o valor total de R$ 161.400,00 (cento e sessenta e um mil
e quatrocentos reais) a serem divididos em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 13.450,00 (treze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais).
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - O crédito necessário ao atendimento das despesas da presente licitação correrá à conta do SAMAE do Município de Governador Celso
Ramos, para o exercício 2020/2021.
• Elemento de Despesa Orçamentária n° (2) 3.3.90.39.11.00.00.00 – LOCAÇÃO DE SOFTWARE.
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CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO
5.2 - As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual de nº 02/2017 não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
CLÁUSULA SEXTA – DA ELEIÇÃO DO FORO
6.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Biguaçu/SC, para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento do presente Contrato.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.
Governador Celso Ramos 28 de Junho de 2021
_______________________ 		
_______________________________
Contratante 				contratado
SAMAE 					
GCR INTERATIVA INTEGRADORA DE SOLUÇOES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2021 - LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA - REGISTRO
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES
LABORATORIAIS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR
CELSO RAMOS/SC - PREGÃO PRESE

Publicação Nº 3124679

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2021
Pregão Presencial nº 17/2021
Processo 17/2021
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
Aos 14 dias do mês de maio do ano de 2021, no Município de Governador Celso Ramos, no Estado de Santa Catarina, através da SAMAE
de Governador Celso Ramos/SC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Av. Bela Vista s/nº, Calheiros, Governador
Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 74.047.341.0001-59, representado por seu Diretor Geral, Sr. NEDISON NILDO MARTINS, são
registrados os preços da empresa LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA, estabelecida à Rua Pará, 50, Itoupava Seca,
Blumenau– SC, CEP – 89.030-300, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o CNPJ n° 81.322.141/001-22, neste ato representado pelo
Srª Almíria da Rosa Beckhauser de Barros, Preposto, portadora do RG 677.739 SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 342.228.809-06, para, REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS
PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC conforme especificado no
quadro abaixo, resultante do Pregão Presencial n.º 17/2021, objeto do Processo 17/2021. As condições a serem praticadas neste registro
de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os
quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir
da data de assinatura desta Ata.
***Itens constantes da Ata:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

1

Análises exigidas pela Portaria 2914/11 – Cianeto total, Fluoreto total, Sulfato total, Cloro Residual
Livre, Cromo total, Cloro residual Livre, Manganês total, Cádmio total, Níquel total, Selênio total,
Turbidez, PH, Sódio , Cor aparente , Alumínio total, Cobre total, Bário total, Ferro total, contagem
de Escherichia coli, Antimônio, Sólidos Dissolvidos Totais, THM – Trihalometanos Totais, Pentaclorofenol, 2,4,6 – Triclorofenol, Amônia, Urânio total, Acrilamida, Atrazina, 1-Dicloroeteno, Diclorometano, Estireno, Contagem de Coliformes Totais, Arsênio total, Bromato, Cloritos, Microcistinas,
Cloreto de Vinila, 1, 2 – Dicloroeteno ( cis + trans ), Di ( 2 – etilhexil) ftalatoTetracloreto de
carbono, Tetracloroeteno, Triclorobenzenos, Tricloroeteno, Alaclor, Aldicarbe + Aldicarbesulfona +
SEMESAldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido, Carbendazim + benomil, Carbofurano, Clorpirifós + clorpi29
TRAIS
rifós – oxon, DDT +DDD+DDE, Diuron, Endossulfan ( a, b e sais), Glifosato + AMPA, Mancozebe,
Metamidofos, Metolacloro, Molinato, Parationa Metílica, Pendimentalina, Permetrina, Profenofos,
Simazina, Tebuconazol, Terbufos, Trifluralina, Ácidos Haloacéticos total, Cloraminas total, 1,2-Diclorobenzeno, Rádio 226, Rádio 228, Gosto e Odor, Monoclorobenzeno, 1,4 – Diclorobenzeno, Xileno, Aldrin + Dieldrin, Mercúrio total, Surfactantes Aniônicos, Chumbo total, Endrin, Etilbenzeno, 2,
4 – D + 2,4,5-T, Lindano (g – BHC), Benzeno, Tolueno, 1,2-Dicloroetano, Benzo (a)pireno, Sulfeto
de Hidrogênio, Saxitoxinas, Cianotoxinas, Dióxido de Cloro, Nitrato ( como N ), Nitrito ( como N ),
Clordano, Cloretos, Dureza Total, Zinco.
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*** FOLHA DE ASSINATURAS CONSTANTE NA PÁGINA 2***
*** FOLHA DE ASSINATURAS***
TOTAL GERAL ATA = R$ 27.550,00 (vinte e sete mil e quinhentos e cinq-enta reais)
Governador Celso Ramos/SC, 11 de maio de 2021.
LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
Almíria da Rosa Beckhauser de Barros
SAMAE GCR
NEDISON NILDO MARTINS
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Grão Pará
Prefeitura
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 96-2019 (VIGÊNCIA-EXECUÇÃO (BCL AVANÇAR 1

Publicação Nº 3124777

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 95AC57B55471D90918DC54904C3F923BE37FEFD4

QUARTO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N. 96/2019, DATADO DE 04 DE OUTUBRO DE 2019,
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ E A
EMPRESA BCL EMPREENDIMENTOS LTDA, VISANDO À
CONTRATAÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS,
COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL,
PAVIMENTAÇÃO (À LAJOTA E CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE CBUQ), EM 11 (ONZE) RUAS DO MUNICÍPIO
DE GRÃO-PARÁ/SC, PROJETO AVANÇAR CIDADES
O MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 187, Centro,
Grão-Pará, Santa Catarina, CEP 88890-000, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, Senhor HELIO
ALBERTON JUNIOR, portador do CPF n. 056.885.919-78, doravante denominado CONTRATANTE e a
empresa BCL EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida em Rod SC 108, SN, KM 336, Corridas, Orleans/SC,
CEP 88.870-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 12.218.083/0001-79, representada, neste ato, por seu administrador,
Sr. JOÃO ALBERTO LIBRELATO, portador da Cédula de Identidade RG n. 427.768 e CPF sob o n.
341.406.709-91, doravante denominada CONTRATADA, resolvem, na melhor forma de direito, aditar o Contrato
n. 96/2019, no que diz respeito à alteração do prazo de execução da obra e do prazo de vigência do contrato, para
constar as seguintes alterações:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Prorrogar, a partir desta data, até 31 de dezembro de 2021, o prazo de execução da obra e o prazo de vigência do
Contrato n. 96/2019, assinado em 04 de outubro de 2019.
CLÁUSULA SEGUNDA
As demais Cláusulas do Contrato, ora alterado, permanecem inalteradas.
E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, junto com duas
testemunhas.
Grão-Pará/ SC, 28 de junho de 2021.

HELIO
ALBERTON
JUNIOR:
05688591978
_______________________________________
Assinado digitalmente por HELIO ALBERTON
JUNIOR:05688591978
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=82895970000167,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=HELIO ALBERTON JUNIOR:05688591978
Razão: Prefeito Municipal
Localização: Prefeitura de Grão-Pará
Data: 2021.06.28 16:23:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

_______________________________________
BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
JOÃO ALBERTO LIBRELATO
Administrador da Contratada

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ
HELIO ALBERTON JUNIOR
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS

_______________________________________
Nome:
CPF:

_______________________________________
Nome:
CPF:

1
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N. 08-2021 ILUMINAÇÃO PÚBLICA (REGISTRO DE PREÇOS

Publicação Nº 3124767

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7D03B9D768E8434A1EB6F09D45B84A76130B5AF0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO PARÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO N. 49/2021
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/2021
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 ELETRÔNICO/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 01/07/2021 às 18:00 h do dia 15/07/2021.
LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: ATÉ AS 18:00 horas do dia 13/07/2021.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: às 14:00 horas do dia 16/07/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br
1.

DO OBJETO
1.1.
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 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.
1.3. Objetivando à abertura de maior concorrência entre interessados do ramo aquisição de EPIs e tencionando
obter propostas de preços em todos os itens postos em licitação, inclusive, é que o Município abre o presente
Edital para participação de licitantes interessados, nos termos da Cláusula 3.1 acima, eis que o tratamento
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, limitando a participação
destas nas Linhas de valores globais de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), não é, na atual conjuntura,
vantajoso para a administração e pode representar prejuízo ao conjunto e ao complexo do objeto a ser
contratado, nos termos do artigo 49, inciso III, da Lei Complementar n. 123/2006.

2.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1.
As despesas pertinentes do objeto do presente Edital correrão por conta da dotação orçamentária vigente
do exercício de 2021.
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,

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 463

estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração
municipal.
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
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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.
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.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

5.

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 465

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 para abertura da sessão pública, 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.
campos:

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
6.1.1.

Valor unitário (com no máximo 2 casas decimais);

6.1.2.

Marca (nome do fornecedor);

6.1.3.

Fabricante;

6.1.4.
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 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
6.6.
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.
6.7.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
6.7.1.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.
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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.

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.
sistema.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo

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 1% (um por cento).
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.
7.10Será 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.
7.11A 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.
7.12A 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.
7.13Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
7.14Encerrada 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.
7.15Não 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.
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O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.20Caso 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.
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.
7.30Encerrada 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.

7.31

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.

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
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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.
8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado
(Acórdão nº 1449/2021 -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
licitantes.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

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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8.13Encerrada 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:
9.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.2
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.
9.1.2.1 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.
9.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
9.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
9.1.3
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
9.1.4
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
10.1A 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.
10.2A 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.
10.3Os 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.
10.4A 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.
10.5A 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.
10.6As 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.
11.3

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
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Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste

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
14.1Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de
Referência.

15

DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de
2(dois) dias úteis.
15.2. A ata de registro de preços será formalizada, com observância das disposições do Decreto Municipal nº 14/2021, e
será subscrita pela autoridade que assinou/rubricou o edital.
15.3. A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.
15.4. Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da ata e, se for o caso, do ato que
promover a exclusão de que trata o subitem anterior.
15.5. Este processo por se tratar de Pregão com Registro de Preço não está obrigado a consumir ou executar todas as
quantidades mencionadas no ANEXO III do Edital, por se tratar de mera expectativa prevista de consumo/execução pelo
Departamento solicitante, podendo ser superior ou inferior ao informado, conforme previsto no art. 3, inciso IV e art. 9,
incisos II e III e art. 22,Parágrafos 3º e 4º do Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013.
15.6. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgão participantes, conforme art. 22, parágrafo 3º do Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013.
15.7. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da assinatura da respectiva
Ata.
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15.8. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no artigo 13 do Decreto
Municipal nº 14/2021.
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.
20.1Comete 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;

20.2As 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.
20.3Considera-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.
20.4O 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 10% (dez 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;
20.5Declaração 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;
20.6A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
20.7Se, 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
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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.
20.8A 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.
20.9O 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
21.1Até 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.
21.6O 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.

21.8As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a
administração.
22

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
22.2Não 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
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
22.3Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília
– DF.
22.4No 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.
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22.5A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.6As 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.
22.7Os 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.
22.8Na 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.
22.9O 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 – Ata de Registro de Preços

22.12.13

ANEXO XIII – Minuta do Contrato

Grão-Pará, 28 de junho de 2021.

HELIO ALBERTON JUNIOR
Prefeito Municipal
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ANEXO 01

OBJETO / JUSTIFICATIVA:
O presente Pregão tem por REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, 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.
A Contratação de Empresa(s) para fornecimento parcelado de material de Iluminação Pública deve-se à
necessidade manter e conservar a Iluminação Pública de qualidade aos Munícipes de Grão-Pará, com a finalidade
de atender ao interesse público.
PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2021
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO

ITEM

DESCRITIVO

QUANT.

UNIDADE

1

LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W E-27

50

UN

2

LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W E-40

5

UN

30

UN

3

UN

3
4

REATOR VAPOR SÓDIO 70W EXT.PINT.RVSE
70
REATOR VAPOR SÓDIO 150W AF EXTPIN
RVSE150

VALOR
MÁX.
UNITÁRIO
R$
26,00
R$
39,00
R$
85,00
R$
99,00
R$
26,00
R$
12,00
R$
258,00
R$
159,00
R$
11,00
R$
1,40
R$
5,90
R$
72,00

R$
1.300,00
R$
195,00
R$
2.550,00
R$
297,00
R$
9.360,00
R$
696,00
R$
25.800,00
R$
15.900,00
R$
1.188,00
R$
151,20
R$
118,00
R$
2.160,00

VALOR MÁX.
TOTAL

5

RELE FOTOELÉTRICO

360

UN

6

BASE GIRATÓRIA P/RELÊ-LINSA P/CELESC

58

UN

7

BRAÇO ILUMIN.PUBLICA 3,0 MT

100

UN

8

BRAÇO ILUMIN.PUBLICA 1,5 MT

100

UN

9

PARAFUSO MAQ. M16X250MM C/PORCA

108

UN

10

ARRUELA QUADR.38X3MM F. 18MM-5/8

108

UN

11

BOCAL PLAF/GLOBO PORCELANA E-27 MT
2213

20

UN

12

LUMIN MEDIAS S/GDE E-27 (25,4)

30

UN

13

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA 100W COM BASE DO RELÊ
ACOPLADO (COM 5 ANOS DE GARANTIA)

100

UN

R$
768,00

R$
76.800,00

14

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA 150W COM BASE DO RELÊ
ACOPLADO (COM 5 ANOS DE GARANTIA)

15

UN

R$
980,00

R$
14.700,00

15

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA 50W COM BASE DO RELÊ
ACOPLADO (COM 5 ANOS DE GARANTIA)

100

UN

R$
581,00

R$
58.100,00

TOTAL MÁXIMO GERAL
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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)

Os produtos serão fornecidos, parceladamente, durante 12 meses, de acordo com a necessidade da contratante,
mediante ordem de compra expedida pela mesma;
b) Os produtos fornecidos deverão obedecer às normas e padrões da ABNT ou ANVISA ou INMETRO (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;
c) 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.
d) 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.
e) 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.
Prazo para Entrega
Após a homologação do resultado, será a vencedora notificada e convocada, através da devida nota de empenho,
para realizar as entregas no prazo de até 15 (quinze) dias, conforme objeto desta licitação, nas quantidades e locais
indicados.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
As contratadas ficarão obrigadas a:
a) Não fornecer os produtos sem a devida ordem de compra;
b) Manter em dia estoque dos produtos, para entrega imediata quando da necessidade da compradora;
c) Não fornecer os produtos fora das especificações, marcas e preços cotados no Processo Licitatório;
d) Atender as requisições de compra no prazo máximo de 15 dias.
e) Manter em dia durante a vigência contratual, as mesmas condições de habilitação deste Edital.
f) Emitir notas fiscais dos produtos entregues, de acordo com a entidade que solicitou a mercadoria;
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a)

Efetuar os pagamentos referentes aos produtos adquiridos e verificar se os mesmos encontram-se em
conformidade com as especificações técnicas estipuladas contratualmente
b) Emitir ordem de compra à contratada para entrega dos produtos licitados.
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ANEXO 02

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 08/2021
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.

1.2.2.

Regularidade Fiscal
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) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, compreendendo os tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal;
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) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

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;
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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.
1.2.3.

Qualificação Econômico-Financeira

a) Certidão negativa falência e concordata (emitida no e-Saj e acompanhada da certidão emitida no e-Proc);

1.3.

1.4.

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.
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 referindose 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.

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 08/2021
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos produtos objeto da presente licitação Pregão, na Forma
Eletrônica nº 08/2021 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, 05 (cinco) anos a contar do
recebimento definitivo do objeto pela Contratante.
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.
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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: _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ (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;
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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 08/2021

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 08/2021 – Processo de Licitação n.49/2021, 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 08/2021

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 08/2021

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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ANEXO 09

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021

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 10

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico n.08/2021 – Processo
de
Licitação
n.49/2021
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 08/2021

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 Eletrônico nº08/2021 – Processo de Licitação n.49/2021, 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.
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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos 00 (____) dias do mês de ___________ do ano de 2021, o Município de Grão-Pará, através de sua Pregoeira e Equipe
de Apoio, designada pelo Decreto Municipal nº 15/2021 de 12 de Janeiro de 2021, lavra a presente Ata de Registro de
Preços (ARP), referente ao Pregão 08/2021 – Processo de Licitação n.49/2021, que objetiva REGISTRO DE PREÇOS
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE
GRÃO-PARÁ, observados as especificações, os preços, os quantitativos e os fornecedores classificados na licitação
supracitada, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e
obrigacional às partes, à luz das regras insertas no Decreto nº 14, de 12/08/2021.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Grão-Pará não será obrigado 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 preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se da Ata de registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitada no
que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº7.892/13, relativas à utilização do
Sistema de Registro de Preços.
CLÁUSULA IV – DOS PREÇOS
O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado na tabela abaixo,
de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 08/2021 – Processo de Licitação n.49/2021.
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do
Edital do Pregão nº 08/2021- Processo de Licitação n.49/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de
compromisso.
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada, no Pregão nº 08/2021 – Processo
de Licitação n.49/2021, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.
CLÁUSULA V – DA ENTREGA DOS PRODUTOS
Os produtos/serviços deste edital devem ser entregues/efetuados conforme ordem de fornecimento no prazo máximo de 15
(quinze) dias.
Caso não seja entregue o objeto do certame no prazo estipulado; a empresa licitante será multada em R$500,00 (quinhentos
reais) por dia de atraso e mais as penalidades cabíveis na lei de licitação, contrato e demais disposições deste Edital.
CLÁUSULA VI – DO PAGAMENTO
O pagamento será realizado em até 30 dias após a entrega do objeto da presente licitação ou conforme disponibilidade
financeira. Para se efetivar o pagamento, a CONTRATADA, deverá apresentar na Secretaria da Administração, a nota
fiscal/fatura devidamente atestada por servidor encarregado da fiscalização da entrega dos produtos.
CLÁUSULA VII - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
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A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento da ordem de fornecimento pelo fornecedor
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES
Constatada a inveracidade de quaisquer informações ou documentos fornecidos pela licitante, poderá ela, resguardados os
procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da Administração, isolada ou cumulativamente:
- Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória.
- Cancelamento do registro na Ata.
- Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração Pública por prazo de até 5
(cinco) anos.
- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que o fornecedor ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
- O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor, sem justificativa aceita pelo órgão ou
entidade usuário, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas
seguintes sanções:
- Advertência
- Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, após decorridos cinco dias, a contar da data do
inadimplento.
- Multa de mora sobre o valor total do pedido, de 0,33% por dia de inadimplência, no caso de inexecução total.
- Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública, por prazo de até 5
(cinco) anos.
- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que o fornecedor ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada ao fornecedor o contraditório e ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicações de outras, previstas em Lei,
inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula II da presente Ata, e em atendimento ao § 1º, art. 28 da Lei
Federal 9.069, de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado quaisquer reajustamentos de preços.
Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA X – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Os
produtos
objeto
desta
Ata
de
Registro
de
Preços
serão
consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes.

recebidos

pelo

requisitante

CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A
Pela

Ata

de

Registro

ASSINADO DIGITALMENTE

de

Preços
poderá
Administração,

ser

cancelada,

de

pleno

direito:
quando:

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 493

a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua
justificativa;
c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro
de
preços;
e)
os
preços
registrados
se
apresentarem
superiores
aos
praticados
no
mercado;
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 17 do
edital, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso do recebimento, juntando-se o
comprovante
aos
autos
que
deram
origem
ao
registro
de
preços;
h) no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será
feita por publicação em imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 1
(um) dia da publicação;
Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências
desta Ata de Registro de Preços:
a) a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrado deverá ser formulada com antecedência de 30
(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceita as razões do
pedido.
CLÁUSULA XII – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo responsável relativo a
pasta solicitante. A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão
igualmente autorizados pelo órgão requisitante.
CLÁUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, para dirimir
dúvidas
ou
questões
que
não
encontrem
forma
de
resolução
entre
as
partes, sendo esse foro irrenunciável pela CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição
Federal.
E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem.
Grão-Pará/SC, ____ de ___________ de 2021.
JOSIANE KÜLKAMP MEURER

PREGOEIRA

DOUGLAS BIANCO BÖGER

EQUIPE DE APOIO

ABNER ULISSES MAZZARO

EQUIPE DE APOIO

MARILETI BADZIACK PERIN

EQUIPE DE APOIO

NOME DO PARTICIPANTE
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MINUTA CONTRATUAL
CONTRATO Nº XX/2021
(XX DE XXXXXX DE 2021)

Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de serviços, Edital de Pregão Eletrônico nº 08/2021-PE, Processo
Licitatório nº 49/2021, nos termos do art. 24 Inc. II da Lei 8.666/93, regido em todos os seus termos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores Contrato, que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE
GRÃO-PARÁ, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 187, Centro, Grão-Pará/ SC, inscrito no CNPJ/ MF sob n.
02.073.207/0001-11, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, neste ato, representado por seu Prefeito
Municipal, Senhor HELIO ALBERTON JUNIOR, e a empresa ----------------------------------------------------------, empresa
estabelecida na Rua --------------------------------------. N.--------, (BAIRRO), ------------------------/-----, CEP ------------,
inscrita no CNPJ/MF sob n. -----------------------------------, doravante denominada CONTRATADA, neste ato,
representada por seu administrador, Sr. ------------------------------------------, (nacionalidade), inscrita no CNPF n. ----------------------------, mediante sujeição mútua à proposta e às seguintes cláusulas contratuais:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, de acordo com as especificações técnicas,
marcas e preços unitários homologados, constantes no Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor), em anexo,
parte integrante deste contrato.
CLÁUSULA II - DO VALOR
A contratante pagará à contratada os preços homologados no Processo de Licitação n. 49/2021 - Edital de Pregão
Eletrônico n. 08/2021-PE, de 28 de junho de 2021, 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
Os produtos serão fornecidos, de acordo com a necessidade da contratante, mediante ordem de compra expedida pela
mesma, no prazo máximo de 15 dias.
CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos e apresentação dos documentos hábeis, obedecendo
à ordem cronológica de empenho das notas fiscais.
CLÁUSULA V - DA VIGÊNCIA
O presente contrato entrará em vigor em -------- de ----------------de 2021 e o seu vencimento será em ------- de ------------------- de ---------.
CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
I.

Efetuar os pagamentos referentes aos produtos adquiridos;

II.

Emitir ordem de compra à vendedora para entrega dos produtos licitados.

CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
I.

Não fornecer os produtos sem a devida ordem de compra;

II.

Manter em dia estoque dos produtos, para entrega imediata quando da necessidade da contratante;
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III.

Não fornecer os produtos fora das especificações e preços cotados no Processo Licitatório;

IV.

Atender às requisições de compra no prazo máximo de 15 (quinze) dias.
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CLÁUSULA VIII - DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS
Os recursos financeiros serão atendidos pelas dotações do orçamento municipal, classificadas e codificadas sob o n.:
--------------------------------------------------------------- Aplicações Diretas (Código reduzido: xx).
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. 49/2021 - Edital de Pregão Eletrônico n. 08/2021-PE, de 28 de junho de
2021.
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 os materiais 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.
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Grão-Pará/ SC, ------ de -------- de 2021.

HELIO
ALBERTON
JUNIOR:
05688591978

Assinado digitalmente por HELIO ALBERTON
JUNIOR:05688591978
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=82895970000167,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=HELIO ALBERTON JUNIOR:05688591978
Razão: Prefeito Municipal
Localização: Prefeitura de Grão-Pará
Data: 2021.06.28 16:27:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

__________________________________________

____________________________________________

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ

(RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA)

HELIO ALBERTON JUNIOR

(NOME DO REPRESENTANTE DA
CONTRATADA)

Prefeito Municipal

Função do Representante da Contratada

TESTEMUNHAS

___________________________________________

____________________________________________

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:
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Fundo Municipal de Saúde de Grão Pará
TERMO DE RESCISÃO PARCIAL ATA DE REGISTRO 01-2021 SOMA (ITEM 79

Publicação Nº 3124096

TERMO DE RESCISÃO PARCIAL AMIGÁVEL DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2021, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021
O MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, através do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento, com sede na Rua Barão do Rio Branco, n. 187, Centro,
Grão-Pará/SC, inscrito no CNPJ/MF sob n. 02.073.207/0001-11, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, Senhor HELIO ALBERTON JUNIOR, portador do CPF nº 056.885.919-78.
CONSIDERANDO:
- a Ata de Registro de Preços nº. 01/2021, firmada em 26 de fevereiro de 2021, entre o MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, através do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento e a empresa SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, estabelecida na Avenida Gentil Reinaldo Cordioli,
391, Jardim Eldorado, Palhoça – SC, CEP 88133-500, inscrita no CNPJ/MF sob n. 05.531.725/0001-20, doravante denominada de CONTRATADA, neste ato, representada por seu Diretor, Senhor GILSON LUIS DAL MAS, brasileiro, inscrito no CPF n. 689.045.250-04, doravante
denominada CONTRATADA, para REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE E SANEAMENTO DE GRÃO-PARÁ;
- o que preceitua o art. 78, inciso XVII, da Lei n. 8.666/93: “Constituem motivo para rescisão do contrato: [...]; XVII – XVII - a ocorrência
de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. [...].”;
- a indisponibilidade de matéria prima (ingrediente ativo) no fornecedor; devido à atual Pandemia da COVID-19;
- o requerimento de cancelamento parcial da Ata de Registro de Preços nº. 01/2021, por parte da empresa SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
RESOLVE:
RESCINDIR, parcialmente, a Ata de Registro de Preços nº. 01/2021, firmada entre o MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ e a empresa SOMA/SC
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n. 05.531.725/0001-20, no que diz respeito a quantidade do item 79, da Ata de
Registro de Preços nº. 01/2021, para constar as seguintes alterações:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Rescindir, parcialmente, a Ata de Registro de Preços nº. 01/2021, no que diz respeito a 500 ampolas, no valor total de R$ 452,55 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), de DEXAMETASONA 4,0 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL - MARCA: TEUTO, em razão
de esta quantidade não haver sido adquirida pela contratante e em razão do acima exposto, conforme abaixo especificado:
Item: 79.
Medicamento: DEXAMETASONA 4,0 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL.
Quantidade rescindida: 500 ampolas.
Valor unitário: R$ 0,9051.
Valor total rescindido: R$ 452,55.
CLAUSULA SEGUNDA
As demais cláusulas da Ata de Registro de Preços nº. 01/2021 permanecem inalteradas.
Grão-Pará/ SC, 23 de junho de 2021.
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ
HELIO ALBERTON JUNIOR
Prefeito Municipal

SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
GILSON LUIS DAL MAS
Diretor da Contratada

TESTEMUNHAS
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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Gravatal
Prefeitura
EDITAL DE CHAMADA 09/2018

Publicação Nº 3123705

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 15ª CHAMADA DE ESCOLHA DE VAGAS DO
PROCESSO SELETIVO Nº 009/2018 para o ANO LETIVO DE 2021
Cleinils Rodrigues da Silva, Prefeito Municipal de Gravatal/SC, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Inovação, Cultura, Esporte e
Lazer, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Edital de Processo Seletivo nº 009/2018, TORNA PÚBLICO o presente Edital que
convoca os candidatos aprovados no referido Processo Seletivo para escolha das vagas de (PROFESSOR), conforme cronograma abaixo:
1. LOCAL E DATA: Secretaria Municipal de Educação, Inovação, Cultura, Esporte e Lazer, localizada na Rua Engenheiro Annes Gualberto, nº
371, Centro- Gravatal/SC.
2. CRONOGRAMA
DIA

HORÁRIO

CARGO

30/06 (Quarta Feira)

08:30h

- Professor Educação Infantil (20h/Mat.)

3. DOCUMENTOS PARA APRESENTAR NO ATO DA CHAMADA (Original e Cópia):
a) Identidade e CPF;
b) Diploma e/ou Certificado de Conclusão do Curso ou Atestado de Frequência para quem está cursando a partir do 4ª Fase para os cargos
de Professor;
c) Histórico Escolar (Auxiliar de Serviços Gerais).
4. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO
XEROX:
- 01 foto 3x4 recente
- Atestado Médico Adimensional (somente com Dr. Roberto- Médico do Trabalho, Centro de Especialidades (antiga Secretaria de Saúde) – 3ª
e 6ª feiras às 07:00h.) Levar o cartão do SUS.
- Cartão PIS/PASEP
- Carteira de Reservista (homens)
- Carteira de Saúde atualizada ou declaração (para ASG)
- Carteira de Trabalho da página onde tem a foto e o verso
- Certidão de Casamento ou Nascimento
- Certidão de Nascimento e CPF dos Filhos (menores de 14 anos)
- Comprovante de quitação eleitoral ( última eleição)
- Comprovante de Residência atualizado (menos de 90 dias)
- Comprovante do Esocial- entrar no site e emitir a regularização da qualificação do Esocial
- Declaração de não acúmulo de cargos (declaração do outro local de trabalho, carga horária, turno, horário)
- Declaração de não ter sofrido penalidade (último emprego)
- Diploma e Histórico Escolar ou Atestado de Freq-ência p/ quem está cursando a partir do 4º semestre (professor). Apresentar original e
cópia)
- Identidade
- CPF
- Número da conta bancária da CAIXA ECONÔMICA (somente com essa CONTA SALARIO Nº 3700), exceto conta conjunta e poupança.
- Título de Eleitor
OBS: Os documentos para contratação somente serão aceitos pelo próprio candidato, devendo ser entregues no dia 02/07/2021 das 08:00
às 12:00 horas no Setor RH da Secretaria de Educação. Mediante a falta de qualquer um desses documentos, estes, serão devolvidos para
o candidato para que seja conferido conforme relação solicitada.
5. DURAÇÃO DO CONTRATO: Conforme a necessidade da ocupação da vaga do Titular (Auxílio-doença, Licença Maternidade, Licença Prêmio, Aulas Excedentes e outros).
Município de Gravatal/SC, 28 de junho de 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se
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PORTARIA Nº 438/2021 CONTRATAR TARY HENRIQUE FARMACÊUTICA BIOQUIMICO
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Publicação Nº 3123839

PORTARIA Nº 438/2021 DE 08 DE JUNHO DE 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA, Prefeito Municipal de Gravatal, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor,
CONSIDERANDO, a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse
público, consoante estabelece o artigo 37, IX, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO, a necessidade da manutenção do atendimento à população aos serviços públicos de saúde;
CONSIDERANDO, o artigo 3º, parágrafo único, da Lei Complementar Nº 181, de 10 de março de 2015;
CONSIDERANDO, a solicitação da Secretária Municipal de Saúde, Sra. Maria Pereira Calegari e do Secretário Municipal de Administração e
Fazenda, Sr. Marcelo Daufenback Pompeo;
CONSIDERANDO, o Parecer Jurídico opinativo emitido pela Procuradoria Geral do Município;
RESOLVE:
Art. 1º- Contratar em caráter temporário TARY HENRIQUE, para o cargo temporário de Farmacêutica Bioquímico, com carga horária de
40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, bairro Centro, neste município, para atender necessidade de excepcional interesse
público, no período compreendido entre 08 de junho de 2021 à 06 de setembro de 2021, podendo ser rescindido a qualquer tempo, e/ou
de acordo com as necessidades e legislações vigentes.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º
da Lei Municipal nº. 1.820/2017, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Gravatal, em 08 de junho de 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 439/2021 CONVERTER 10 DIAS DE FERIAS EM ABONO PECUNIARIO PARA JOELMA FERNANDES
FERREIRA

Publicação Nº 3123844

PORTARIA Nº 439/2021 DE 09 DE JUNHO DE 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA, Prefeito Municipal de Gravatal, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor,
RESOLVE:
Art.1º- CONVERTER 10 (dez) dias de férias em abono pecuniário a servidora municipal JOELMA FERNANDES FERREIRA, ocupante do cargo
de Contador Auditor, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, relativos ao período aquisitivo de 03/04/2007 a 02/04/2008.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º
da Lei Municipal nº. 1.820/2017, revogadas às disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Gravatal, em 09 de junho de 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 440/2021 EXONERAR A PEDIDO ALBERTINA DA SILVA MORAIS

Publicação Nº 3123848

PORTARIA Nº 440/2021 DE 10 DE JUNHO DE 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA, Prefeito Municipal de Gravatal, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor,
RESOLVE:
Art.1º- Exonerar a pedido ALBERTINA DA SILVA MORAIS, do cargo de Professora de Educação Infantil, com carga horária de 30 horas
semanais, a partir desta data.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º
da Lei Municipal nº. 1.820/2017, revogadas às disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Gravatal, em 10 de junho de 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 441/2021 CONTRATAR BRUNA ALBE PINTO FISIOTERAPEUTA
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Publicação Nº 3123850

PORTARIA Nº 441/2021 DE 14 DE JUNHO DE 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA, Prefeito Municipal de Gravatal, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor,
CONSIDERANDO, a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse
público, consoante estabelece o artigo 37, IX, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO, que existe a necessidade urgente de preenchimento de vaga de Fisioterapeuta NASF, para que não haja paralisação no
atendimento da população;
CONSIDERANDO, a realização do Chamamento Público Emergencial nº 02/2021;
RESOLVE:
Art. 1º- Contratar em caráter temporário BRUNA ALBÉ PINTO, Chamamento Público Emergencial nº 02/2021, classificação nº 1, para o
cargo temporário de Fisioterapeuta NASF, com carga horária de 20 horas semanais, no Centro Médico Especializado, no bairro Tiradentes,
neste município, para atender necessidade de excepcional interesse público, no período compreendido entre 14 de junho de 2021 à 13 de
junho de 2022, podendo ser prorrogado por igual periodo, e/ou de acordo com as necessidades e legislações vigentes.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º
da Lei Municipal nº. 1.820/2017, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Gravatal, em 14 de junho de 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 442/2021 CONCEDER 3 (TRÊS) MESES DE LICENÇA PREMIO A CLERIA DE BONA

Publicação Nº 3123852

PORTARIA Nº 442/2021 DE 14 DE JUNHO DE 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA, Prefeito Municipal de Gravatal, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º- CONCEDER 03 (três) meses de Licença Prêmio a servidora municipal CLERIA DE BONA, ocupante do cargo de Professora de Ensino Fundamental, nos termos do artigo 79, da Lei Complementar Municipal nº 022, de 09 de junho de 2003, referente ao quinquênio
04/12/2013 a 04/12/2018, devendo ser gozada no período de 14/06/2021 a 11/09/2021.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º
da Lei Municipal nº. 1.820/2017, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Gravatal, em 14 de junho de 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 443/2021 DISPOR MARIA APARECIDA VICENCI PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NO ESF ENERGIA
DAS AGUAS

Publicação Nº 3123857

PORTARIA Nº 443/2021 DE 14 DE JUNHO DE 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA, Prefeito Municipal de Gravatal, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor,
RESOLVE:
Art.1º- Dispor a servidora MARIA APARECIDA VICENZI BECKHAUSER, Técnica em Enfermagem, com caga horaria de 40 horas semanais,
para exercer suas funções no ESF Energia das Águas, no bairro Termas do Gravatal, a partir desta data.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º
da Lei Municipal nº. 1.820/2017, revogadas às disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Gravatal, em 14 de junho de 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 444/2021 DISPOR CARLA BORGES MENDES A EXERCER SUAS FUNÇÕES NO ESF POUSO ALTO

Publicação Nº 3123870

PORTARIA Nº 444/2021 DE 14 DE JUNHO DE 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA, Prefeito Municipal de Gravatal, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor,
RESOLVE:
Art.1º- Dispor a servidora CARLA BORGES MENDES, Técnica em Enfermagem, com caga horaria de 40 horas semanais, para exercer suas
funções no ESF Pouso Alto, no bairro Pouso Alto, a partir desta data.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º
da Lei Municipal nº. 1.820/2017, revogadas às disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Gravatal, em 14 de junho de 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 445/2021 CONTRATAR HELOISA DE SOUZA LAUREANO ENFERMEIRA

Publicação Nº 3123875

PORTARIA Nº 445/2021 DE 14 DE JUNHO DE 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA, Prefeito Municipal de Gravatal, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor,
CONSIDERANDO, a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse
público, consoante estabelece o artigo 37, IX, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO, que existe a necessidade urgente de preenchimento de vaga de Enfermeiro ESF, para que não haja paralisação no atendimento da população;
CONSIDERANDO, a realização do Chamamento Público Emergencial nº 02/2021;
RESOLVE:
Art. 1º- Contratar em caráter temporário HELOISA DE SOUZA LAUREANO, Chamamento Público Emergencial nº 02/2021, classificação nº
1, para o cargo temporário de Enfermeira ESF, com carga horária de 40 horas semanais, no ESF Porto Gravatá, no bairro Centro, neste município, para atender necessidade de excepcional interesse público, no período compreendido entre 14 de junho de 2021 à 12 de setembro
de 2021, podendo ser prorrogado por no máximo 1 (um) ano, e/ou de acordo com as necessidades e legislações vigentes.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º
da Lei Municipal nº. 1.820/2017, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Gravatal, em 14 de junho de 2021.
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal
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EXTRATO ATA DE REGISTRO PROCESSO 26-2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Publicação Nº 3123825

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2021
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
LOGRADOUROS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME O TERMO
DE REFERENCIA EM ANEXO..
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL.
CNPJ: 82.926.569/0001-47.
CLADSON BOTEGA BRESSAN - CNPJ Nº 17.672.004/0001-19
1 - LOTE 01
Item

Und.

Qtde.

1

LIMPEZA DE BOEIRO

Especificação

M3

180

Marca

R$ 21,19

R$ 3.814,20

2

DESOBISTRUÇÃO DE
BOEIRO

M3

180

R$ 63,5544

R$ 11.439,80

3

LIMPEZA DE SARJETA
E MEIO-FIO

M

3.000

R$ 0,70

R$ 2.100,00

4

LIMPEZA DE PLACA DE
SINALIZAÇÃO

M2

150

R$ 7,70

R$ 1.155,00

5

LIMPEZA DE PONTE

M

400

R$ 4,25

R$ 1.700,00

6

LIMPEZA E
DESOBSTRUÇÃO DE
DISPOSITIVOS DE
DRENAGEM EM OAE

UN

225

R$ 4,25

R$ 956,25

7

CAIACAO EM MEIO FIO

M2

3.000

R$ 4,90

R$ 14.700,00

8

LIMPEZA DE VALA DE
DRENAGEM

M

900

R$ 4,25

R$ 3.825,00

9

LIMPEZA DE VALETA
DE CORTE

M

900

R$ 1,06

R$ 954,00

10

LIMPEZA E
DESOBSTRUÇÃO DE
DRENOS DE OBRAS DE
CONTEÇÃO

UN

1.500

R$ 2,65

R$ 3.975,00

11

PINTURA MANUAL
COM NATA DE
CIMENTO - 3 DEMÃOS

M2

300

R$ 4,25

R$ 1.275,00

12

LIMPEZA
MECANIZADA DA
CAMADA VEGETAL

M2

5.000

R$ 0,37

R$ 1.850,00

13

CAPINA MANUAL

M2

15.000

R$ 0,73

R$ 10.950,00

14

ROÇADA MANUAL

HA

15

R$ 1.834,90

R$ 27.523,50

15

ROÇADA MECANIZADA

HA

15

R$ 422,90

R$ 6.343,50

16

CORTE E LIMPEZA DE
AREAS GRAMADAS

M2

7.350

R$ 0,06

R$ 441,00

17

JARDINEIRO COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

HR

4.000

R$ 27,13

R$ 108.520,00

18

ROÇADA COM
ROÇADEIRA COSTAL

HA

30

R$ 755,70

R$ 22.671,00

19

PODA EM ALTURA DE
ARVORE COM
DIAMETRO DE TRONO
MENOR OU IGUAL 0,20
M.AF_05/2018

UN

30

R$ 89,20

R$ 2.676,00

20

PODA EM ALTURA DE
ARVORE COM
DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A
0,20 M E MENOR QUE
0,40 M.AF_05/2018

UN

20

R$ 243,20

R$ 4.864,00

Preço Unit.

Total

TOTAL LOTE:

R$ 231.733,25

TOTAL:

R$ 231.733,25

Total Geral:
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL
Gravatal (SC), 23 de junho de 2021.

CLEINILS RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal
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Guabiruba
Prefeitura
ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COZINHEIRO(A)
(30 OU 40 HORAS), A SER CONTRATADO(A) EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2021

Publicação Nº 3124210

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DE GUABIRUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA 10 DE JUNHO, N° 253, ANEXO CÂMARA DE VEREADORES
CEP: 88360-000 - GUABIRUBA - SC TELEFONE (047) 3308-3102
E-mail: educacao@guabiruba.sc.gov.br
EDITAL 007/2021/SEME
Abre inscrições e baixa normas para o processo seletivo para contratação de cozinheiro(a) (30 ou 40 horas), a ser contratado(a) em caráter
temporário para o ano letivo de 2021
A Comissão do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria n.º 026/2021, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de 1 (um(a)) cozinheiro(a), e formação de cadastro de reserva, sob a égide do regime jurídico estatutário
de Guabiruba, que se regerá pelas Leis nº 1.453/2014, 1.470/2014, 1.477/2014 e suas alterações, e pelo Decreto Municipal nº 650/2014,
e pelas normas estabelecidas neste edital.
1. DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições estarão abertas entre os dias 29 de junho a 6 de julho de 2021, no horário das 08h30min às 11h30min e 14h às 16h30min.
As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Educação, localizada à rua Dez de Junho, 253, anexo à Câmara Municipal de Vereadores, nesta cidade.
2. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
a) Ser brasileiro(a).
b) Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos.
c) O candidato contratado deverá exercer sua função de forma presencial, não sendo permitida a atuação em regime remoto ou home-office, salvo interesse da administração pública.
d) Não fazer parte dos grupos de risco da Covid-19.
3. DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
Para efeito do que dispõe o inciso VIII do art. 37 da Constituição da República, bem como o art. 1º, § 2º, da Lei nº 2.899, de 17 de maio de
2006, devem ser reservados aos candidatos com deficiência, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total de vagas oferecidas em Concursos
Públicos.
O disposto no subitem 3.1 não terá incidência nos casos em que a aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) implique, na prática,
em majoração indevida do percentual mínimo fixado.
Em razão do número de vagas estar definido em 1 vaga, neste Processo Seletivo Simplificado, não haverá reserva de vagas para pessoas
com deficiência. Estas poderão concorrer em igualdade de condições com os(as) demais candidatos(as). Porém, deverão observar a compatibilidade entre as atribuições da função temporária e a deficiência de que são portadores.
4. DOS DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO:
a) Carteira de identidade;
b) CPF;
c) Certidão de Nascimento dos(as) filhos(as) menores de 18 anos;
d) Título de eleitor;
e) Comprovação de tempo de serviço com atuação na função contemplada pelo Edital (Cópia da CTPS, Portarias, Declarações, etc...);
f) Histórico ou certificado escolar (para critério de desempate).
Observação: Todos os documentos deverão ser apresentados no original e fotocópia.
5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO:
Os(as) candidatos(as) que comprovarem o cumprimento das exigências para o exercício do cargo, de acordo com o item 2, serão considerados aprovados.
Os candidatos(as) aprovados(as) serão ordenados(as) em uma classificação final de acordo com o somatório de pontos.
O tempo de serviço na função de cozinheiro(a) terá valor igual a 01 (um) ponto para cada mês ou fração igual ou superior a 15 dias.
6. DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE:
Para desempate serão utilizados os critérios abaixo descritos:
a) Candidato(a) mais idoso(a);
b) Maior número de dependentes;
c) Apresentar maior nível de formação escolar comprovada;
d) Sorteio em ato público.
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7. DA DIVULGAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO:
A lista de classificação será divulgada no Hall de Entrada da Secretaria Municipal de Educação e no site da Prefeitura Municipal, www.guabiruba.sc.gov.br, no link “Transparência – Processos Seletivos”, até o dia 7 de julho de 2021.
8. DOS RECURSOS:
A(o)s candidatos(as) será assegurado o direito a recurso.
O(a) candidato(a) que se sentir prejudicado(a) poderá interpor recurso, mediante requerimento individual, desde que seja dirigido à Comissão do Processo Seletivo Simplificado e entregue para registro no protocolo geral da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua
10 de Junho, nº 253 (Anexo Câmara Municipal de Vereadores), Centro – CEP 88360-000, Guabiruba/SC, no horário de funcionamento da
Secretaria, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, contado após o ato de divulgação do resultado.
Os recursos interpostos serão decididos em até 01 (um) dia útil pela comissão organizadora do Processo Seletivo, contados em qualquer
caso, da data de seu protocolo.
Não serão aceitos recursos interpostos por telegrama, via postal, Internet ou outro meio que não seja o especificado neste Edital.
9. DA CHAMADA DOS CANDIDATOS :
A chamada dos(as) candidatos(as) classificados(as) será feita obedecendo a ordem de classificação, mediante a existência de vagas, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação através de contato telefônico e/ou e-mail, conforme informações prestadas na
ficha de inscrição (em anexo a este Edital).
O candidato terá o prazo máximo de até 05 (cinco) dias para entregar a documentação e assumir a vaga.
Será tornado sem efeito o chamamento do candidato que não assumir a vaga no prazo determinado, bem como quando não apresentar
a documentação exigida em tempo hábil perdendo, automaticamente a vaga oferecida, facultando ao Município o direito de convocar o
próximo candidato por ordem de classificação.
10. DA REMUNERAÇÃO
Cozinheira (30 horas) = 1.393,32 + Vale Alimentação
Cozinheira (40 horas) = 1.857,76 + Vale Alimentação
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS:
Para a inscrição o candidato deverá trazer os documentos anexos a este edital devidamente preenchidos, aos quais deverão ser anexadas
fotocópias do item nº 4 do presente Edital.
O candidato é inteiramente responsável pelas informações contidas nos documentos entregues.
Não será permitida a inscrição condicional ou por correspondência, admitindo- se, no entanto, a Procuração Pública ou Particular.
Será nula de pleno Direito a inscrição procedida com documentos falsos, sujeitando-se o candidato ao Processo Criminal, previsto em Lei.
A aprovação não obriga a contratação e tão pouco gera efeitos a que se refere à estabilidade.
Este Processo Seletivo Simplificado terá validade de um ano, prorrogável por igual período.
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais
aditamentos e instruções específicas para a realização deste Processo Seletivo, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.
Além dos fundamentos legais e constitucionais já citados, a presente contratação temporária é feita com base na ressalva contida no artigo
8º, IV da Lei Complementar Nacional nº 173, de 27 de maio de 2020, visto se tratar de contratação temporária de que trata o inciso IX do
caput do art. 37 da Constituição Federal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
12. DA PUBLICAÇÃO:
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guabiruba/SC, 28 de junho de 2021.
COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE GUABIRUBA
ANEXO
Edital Nº 007/2021 SEME
FICHA DE INSCRIÇÃO
CARGO: COZINHEIRO (A)
Nome: ______________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________
Telefone: ________________________ Email: ___________________________
Guabiruba, _____ de __________________ de 2021.
Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas neste documento.
Assinatura do candidato: _______________________________________________
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DECRETO Nº 1.261 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124319

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GUABIRUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO Nº 1.261 de 28 de junho de 2021.

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR”

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUABIRUBA, usando da competência que lhe confere o art.
08º da Lei nº 1.732/2020 de 03 de dezembro de 2020, a Lei nº 1.728/2020 de 23 de outubro
de 2020, o inc. IV do art. 69 da LOM, e a Lei Federal nº 4320/1964.
DECRETA :

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município, Crédito Adicional
Suplementar no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para atender a programação
abaixo especificada:

6
6.1
26.782.45.2013

Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
MANUT. DO SISTEMA VIÁRIO, VEÍCULOS,
SINALIZAÇÃO VIÁR.
3339000000000000000 Aplicações diretas
01000000

Valor
10.000,00

Art. 2º - Os recursos para atender os créditos especificados no art. 1°. deste Decreto,
decorrerá da anulação das dotações orçamentárias abaixo especificadas:

6
6.1
26.782.45.2013

Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
MANUT. DO SISTEMA VIÁRIO, VEÍCULOS,
SINALIZAÇÃO VIAR.
3449000000000000000 Aplicações Diretas
01000000
1000000

Valor
10.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Guabiruba, 28 de junho de 2021.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GUABIRUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC, do dia 29 de junho de
2021.

_______________________________

_______________________________

_______________________________

VALMIR ZIRKE
Prefeito

ALINE ZEM
Secretária de Administração e
Finanças

VANESSA DE BORBA
Chefe de Gabinete
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DECRETO Nº 1.262 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124324

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GUABIRUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO Nº 1.262 de 28 de junho de 2021.

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR”

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUABIRUBA, usando da competência que lhe confere o art.
08º da Lei nº 1.732/2020 de 03 de dezembro de 2020, a Lei nº 1.728/2020 de 23 de outubro
de 2020, o inc. IV do art. 69 da LOM, e a Lei Federal nº 4320/1964.
DECRETA :
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município, Crédito Adicional
Suplementar no valor total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para atender as
programações abaixo especificadas:
6
6.1
26.782.45.2013
3339000000000000000
03000000
Valor

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
MANUT. DO SISTEMA VIÁRIO, VEÍCULOS, SINALIZAÇÃO
VIAR.
Aplicações diretas
1.000.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para atender o crédito especificado no art. 1º deste
Decreto, decorreram do Superávit, conforme disposto no § 1º, I do art. 43 da Lei nº 4.320/64,
conforme abaixo especificados:
Fonte de Recursos
03000000
1.000.000,00

Valor R$
1.000.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Guabiruba, 28 de junho de 2021.
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC, do dia 29 de junho de
2021.
_______________________________

_______________________________

_______________________________

VALMIR ZIRKE
Prefeito

ALINE ZEM
Secretária de Administração e
Finanças

VANESSA DE BORBA
Chefe de Gabinete
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DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS PRÉ-APROVADOS CONFORME EDITAL SUPLEMENTAR Nº 002/2021/CMDCA

Publicação Nº 3123826

DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS PRÉ-APROVADOS CONFORME EDITAL SUPLEMENTAR Nº 002/2021/CMDCA
Comissão Especial Eleitoral - CEE e O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guabiruba - CMDCA, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no art. 132 e 139 da Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na Resolução Conanda n. 170/2014, na Lei Municipal n. 1677/2019 e no Edital Suplementar nº 002/2021/CMDCA, RESOLVE:
1. Abaixo relação dos pré-classificados para etapa de Eleição:
CLASSIFICAÇÃO
1ª
2ª
3ª

NOME DO CANDIDATO
Iure Sousa Santos
Marcos Venicio Assis Sousa
Rosyane Silva dos Reis

NOTA
8,00
7,33
6,00

2. Abaixo relação dos candidatos não aprovados na etapa Prova de Conhecimentos Sobre O Direito da Criança e do Adolescente, Sistema
de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes e Informática Básica:
NOME
Carla Talita Manteli
Emilia Stedile
Isabelli Luisi Waldrigues

NOTA
5,33
5,33
Desistência

3. Ficam mantidas e ratificadas as demais disposições estabelecidas no edital.
Guabiruba/SC, 28 de junho de 2021.
Rafael Jacintho
Presidente da Comissão Especial Eleitoral
André Luis Pontiolli
Coordenador do CMDCA de Guabiruba/SC

GABARITO DA PROVA DE CONHECIMENTOS DO PROCESSO DE ESCOLHA SUPLEMENTAR PARA MEMBROS
DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GUABIRUBA. CONFORME EDITAL SUPLEMENTAR Nº 002/2021/
CMDCA
Publicação Nº 3123828

GABARITO DA PROVA DE CONHECIMENTOS DO PROCESSO DE ESCOLHA SUPLEMENTAR PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO
MUNICÍPIO DE GUABIRUBA. CONFORME EDITAL SUPLEMENTAR Nº 002/2021/CMDCA.
QUESTÕES - GABARITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

C
D
D
B
A
C
B
D
A
C
B
A
C
D
B

Guabiruba/SC, 27 de junho de 2021.
Rafael Jacintho
Presidente da Comissão Especial Eleitoral
André Luis Pontiolli
Coordenador do CMDCA de Guabiruba/SC
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Publicação Nº 3123548

PORTARIA N. 001/2021
SUBSTITUI MEMBRO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO, CRIADA PELO DECRETO 1.174, DE 01 DE OUTUBRO DE
2020.
PAULA MAIARA BOHN, Superintendente da Fundação Cultural de Guabiruba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
conforme o art. 15, VI e VII da Lei nº 1.300, de 22 de dezembro de 2011, e art. 17 do Decreto 1.174, de 01 de outubro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica nomeada a servidora Jenifer Schlindwein, Assessora Cultural, para atuar na comissão de organização e acompanhamento da
Lei Aldir Blanc, criada pelo decreto 1.174, de 01 de outubro de 2020, em substituição à servidora Bianca Lemos Assis.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Guabiruba/SC, 28 de junho de 2021.
PAULA MAIARA BOHN
Superintendente da Fundação Cultural de Guabiruba
Registre-se e Publique-se no Diário Oficial do Municípios – DOM/SC
VANESSA DE BORBA
Chefe de Gabinete
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Guaraciaba
Prefeitura
EDITAL DE PUBLICIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 58/2021

Publicação Nº 3123680

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 58/2021
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 856/2021 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 Certidão de
Conformidade Ambiental, com prazo de validade de 25/06/2022, formulado pelo empreendedor CARMO MACHADO, inscrito no CPF nº:
000.437.099-66, 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 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 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.

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 59/2021 (ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE

Publicação Nº 3123747

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 59/2021
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 179/2020 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 Licença Ambiental
de Operação, com prazo de validade de 27/04/2024 (alteração de titularidade em 28/06/2021), formulado pelo empreendedor: ADEMIR
LUIZ LOLATTO e FABIO LOLATTO, inscrito no CNPJ nº: 526.612.109-20 E 056.284.559-38, declarou nos termos da Resolução CONSEMA
nº 99/2017, o empreendimento/Atividade: 01.54.01 - Unidades de produção de leitão - UPL, localizada na Linha Indiozinho, SN, 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 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.

HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 70.2021 PMGBA

Publicação Nº 3124578

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 86A89451C0348D2570F99445769A75A0D454CAE3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021
PROCESSO Nº 70/2021 HOMOLOGAÇÃO: 28/06/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARACIABA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS, MOBILIÁRIOS E
CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE
GUARACIABA/SC DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL
------------------------CONTRATADO: JC INSTALADORA E ELETRONICA LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 1.428,00 (um mil quatrocentos e vinte e oito reais)
------------------------CONTRATADO: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 132.938,00 (cento e trinta e dois mil novecentos e trinta e oito reais)
------------------------CONTRATADO: JP EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 23.434,97 (vinte e três mil quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos)
------------------------CONTRATADO: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI
VALOR DA DESPESA: R$ 13.985,10 (treze mil novecentos e oitenta e cinco reais e dez centavos)
------------------------CONTRATADO: GESUL COMERCIAL EIRELI
VALOR DA DESPESA: R$ 33.412,00 (trinta e três mil quatrocentos e doze reais)
------------------------CONTRATADO: TIAGO KRONBAUER FRITZEN
VALOR DA DESPESA: R$ 14.190,00 (quatorze mil cento e noventa reais)
------------------------CONTRATADO: J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA EIRE
VALOR DA DESPESA: R$ 167.435,00 (cento e sessenta e sete mil quatrocentos e trinta e cinco reais)
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------------------------CONTRATADO: ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
VALOR DA DESPESA: R$ 28.408,33 (vinte e oito mil quatrocentos e oito reais e trinta e três centavos)
------------------------CONTRATADO: VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA
VALOR DA DESPESA: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)
------------------------CONTRATADO: FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 45.440,00 (quarenta e cinco mil quatrocentos e quarenta reais)
------------------------CONTRATADO: AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI
VALOR DA DESPESA: R$ 25.046,00 (vinte e cinco mil e quarenta e seis reais)
------------------------CONTRATADO: OMAR BOMBONATO MENIN
VALOR DA DESPESA: R$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinq-enta reais)
------------------------CONTRATADO: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE
INFORMATICA E ELETROE
VALOR DA DESPESA: R$ 3.503,07 (três mil quinhentos e três reais e sete centavos)
------------------------CONTRATADO: ANDERSON VOLPI
VALOR DA DESPESA: R$ 9.886,70 (nove mil oitocentos e oitenta e seis reais e setenta centavos)
------------------------CONTRATADO: MV ELETRONICOS EIRELI
VALOR DA DESPESA: R$ 26.199,04 (vinte e seis mil cento e noventa e nove reais e quatro centavos)
------------------------CONTRATADO: DIRCEU LONGO & CIA LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)
------------------------CONTRATADO: MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
VALOR DA DESPESA: R$ 22.493,00 (vinte e dois mil quatrocentos e noventa e três reais)
------------------------CONTRATADO: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS
LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 1.257,20 (um mil duzentos e cinq-enta e sete reais e vinte centavos)
------------------------CONTRATADO: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 3.768,00 (três mil setecentos e sessenta e oito reais)
------------------------CONTRATADO: GRANDO MOVEIS LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais)
------------------------CONTRATADO: BRASIDAS EIRELI
VALOR DA DESPESA: R$ 6.119,52 (seis mil cento e dezenove reais e cinq-enta e dois centavos)
------------------------CONTRATADO: RAPHAEL SILVA ARAUJO
VALOR DA DESPESA: R$ 2.505,80 (dois mil quinhentos e cinco reais e oitenta centavos)
------------------------CONTRATADO: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 17.315,60 (dezessete mil trezentos e quinze reais e sessenta centavos)
------------------------CONTRATADO: LPK LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 1.075,10 (um mil e setenta e cinco reais e dez centavos)
------------------------CONTRATADO: VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 10.500,00 (dez mil quinhentos reais)
------------------------CONTRATADO: TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE
COLCHOES EIRELI
VALOR DA DESPESA: R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinq-enta reais)
------------------------CONTRATADO: SIGRANE INDUSTRIA, COMERCIO E
IMPORTADORA LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 52.500,00 (cinq-enta e dois mil e quinhentos reais)
=========================================================
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Guaramirim
Prefeitura
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021 – PMG

Publicação Nº 3123575

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021 – PMG
Processo de Licitação: 05/2021 - PMG
Modalidade: Pregão.
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER
OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS: ESCOLAS, PRÉS E CEIs, CONFORME DETERMINA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
Contratante: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM/SC, inscrito no CNPJ sob o no 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042,
bairro Centro, Guaramirim/SC, CEP 89.270-000.
Contratada: COMERCIAL STORINNY LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 73.977.480/0001-19, com sede na Rua Otávio Quinholi, nº 180,
bairro Pereque, município de Porto Belo, estado de Santa Catarina, CEP 88.210-000.
Resumo do aditivo: O presente Termo tem como objeto o reequilíbrio econômico-financeiro dos itens 06 (MACARRÃO COM OVOS TIPO
ESPAGUETE FINO) e 07 (MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO).
O valor unitário do item 6 passará a ser R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), correspondendo a aproximadamente 36,85% (trinta e seis
vírgula oitenta e cinco por cento) de aumento.
O valor unitário do item 7 passará a ser R$ 2,59 (dois reais e cinquenta e nove centavos), correspondendo a aproximadamente 37,04%
(trinta e sete vírgula zero quatro por cento) de aumento.
Vigência: Início: 11/06/2021 Término: 11/03/2022
Guaramirim (SC), 28 de junho de 2021.
LUIS ANTONIO CHIODINI
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº. 4816/2021

Publicação Nº 3124274

LEI Nº. 4816/2021
Institui auxílio de macadame para agricultores 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 Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Institui auxílio de macadame ao agricultor cadastrado na Secretaria De Agricultura deste Município.
Art. 2º. O auxílio referido no artigo anterior será do valor de até 2 (duas) cargas de macadame ou bica corrida, por propriedade, com 12m³
(doze metros cúbicos) cada carga, que será cedido 1 (uma) vez ao ano.
Art. 3º. O presente programa de incentivo somente será disponibilizado para os agricultores que estiverem adimplentes com a Fazenda
Municipal.
Art. 4º. O agricultor deverá estar cadastrado e/ou manter seus dados atualizados junto à Secretaria de Agricultura, bem como apresentar
rol de documentos quando necessário ou solicitado.
Art. 5º. O presente auxilio deverá ser solicitado a Secretaria de Agricultura, que respeitará a ordem cronológica de protocolo efetuada no
setor responsável.
Art. 6º. O auxilio somente poderá ser concedido para Agricultores com Cadastro de Produtor Rural, com movimentação econômica ativa no
mínimo 01 (um) ano antes da solicitação.
Art. 7º. Será respeitada a carência de 01 (um) ano para a concessão do benefício após a efetivação do produtor no Cadastro Rural.
Art. 8º. A distribuição do referido auxilio ficará vinculada a dotação orçamentaria da Secretaria de Agricultura e ocorrerá conforme a demanda e dotação disponível.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 514

Art. 9º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação específica do orçamento vigente.
Art. 10. Fica revogada a lei nº. 3773/2010.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Guaramirim/SC, 25 de junho de 2021.
Luis Antônio Chiodini
Prefeito
Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 324/2021

Publicação Nº 3124279

PORTARIA N°. 324/2021
Retorna de licença saúde, a servidora Daiane Carneiro Disconci.
Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
Art. 1°. Retorna de licença saúde, a partir de 06 de junho de 2021, a servidora Daiane Carneiro Disconci, Professora III (40 horas semanais),
vinculada à Secretaria de Educação, afastada desde 09 de março de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
Guaramirim/SC, 25 de junho de 2021.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito
Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 325/2021

Publicação Nº 3124283

PORTARIA N°. 325/2021
Retorna de licença saúde, a servidora Silvana do Rosario.
Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
Art. 1°. Retorna de licença saúde, a partir de 06 de abril de 2021, a servidora Silvana do Rosario, Agente de Serviços Gerais, vinculada à
Secretaria de Educação, afastada desde 08 de março de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
Guaramirim/SC, 25 de junho de 2021.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito
Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 326/2021

Publicação Nº 3124286

PORTARIA N°. 326/2021
Retorna de licença saúde, a servidora Claudia Mara Lemke Heinzen.
Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
Art. 1°. Retorna de licença saúde, a partir de 31 de março de 2021, a servidora Claudia Mara Lemke Heinzen, Professora III (40 horas
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semanais), vinculada à Secretaria de Educação, afastada desde 15 de fevereiro de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
Guaramirim/SC, 25 de junho de 2021.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito
Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças
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Guarujá do Sul
Prefeitura
105/2021

Publicação Nº 3123609

DECRETO Nº 105/2021
Dispõe sobre a Audiência Pública Eletrônica para elaboração do Projeto de Lei do Plano Plurianial 2022/2025 e Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2022.
CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER, Prefeito Municipal de Guarujá do Sul/SC, no uso das atribuições legais, em especial em conformidade
a Lei Orgânica Municipal e demais normas legais que regem a matéria:
CONSIDERANDO a existência de pandemia do coronavírus (COVID-19), nos termos declarados pela Organização Mundial da Saúde – OMS;
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul/SC vem adotando medidas preventivas, sanitárias e administrativas, desde
2020 visando a prevenção de contágio pelo novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que Audiência Pública é a forma como a Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no Inciso I, § 1º
do Artigo 48, garante a transparência e a participação popular nos processos de elaboração dos orçamentos.
CONSIDERANDO que participando, os cidadãos poderão identificar quais as áreas de governo que julguem prioritárias para o desenvolvimento e aprimoramento da gestão pública do Município.
CONSIDERANDO que a realização da audiência pública cumpre a legislação e respeita o princípio da transparência, mas, neste momento,
alinhado a todos os esforços que a Administração vem adotando para evitar a disseminação do coronavírus, o formato da audiência foi
adaptado para ser realizado pela internet.
DECRETA:
Art. 1º - Fica estabelecido e comunicado a todos os interessados, que excepcionalmente e pelos motivos acima, não será realizada audiência
pública presencial na fase de ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) 2022/2025 E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)
PARA O EXERCÍCIO DE 2022 , alterando-se com isso para a realização de audiência online, nos termos deste Decreto.
§ 1º- O Plano Plurianual (PPA), previsto no art. 165 da Constituição Federal, é um plano de médio prazo, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo Governo Municipal ao longo de um período de quatro anos.
§ 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) fixa as metas e prioridades da Administração Pública para o próximo exercício financeiro,
norteia a elaboração do orçamento anual entre outros assuntos. Essa Lei também possibilita a conexão entre o planejamento de curto prazo
que é a LOA (Lei Orçamentária Anual) e o planejamento de médio prazo contido no PPA (Plano Plurianual).
§ 3º - As audiências públicas presenciais, neste momento, substituídas pelo meio de comunicação eletrônica, funcionam como instrumentos
de consulta e participação popular, sem caráter deliberativo, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Transparência.
Art. 2º - Considerando assim, a atual situação de emergência em saúde pública e das recomendações e determinações estabelecidas, as
audiências públicas que antes eram realizadas presencialmente, reuniam servidores públicos e eram abertas à participação da população,
serão substituídas por audiência pública eletrônica, por meio do envio das sugestões através do preenchimento do formulário.
§ 1º- Os cidadãos podem participar da Audiência Pública Eletrônica ora convocada e fazer sugestões pela internet através do seguinte link:
https://www.guarujadosul.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/157228, do dia 25/06/2021 ao dia 29/06/2021.
§ 2º - O cidadão através do canal acima mencionado tem a oportunidade de indicar qual(is) área(s) da administração deve ter prioridade
dentre as diversas áreas de atuação da administração municipal, bem como, descrever o que devemos fazer nos próximo 04 (quatro) anos.
§ 3º - A participação da população vai auxiliar o Município a identificar quais as áreas prioritárias e possibilitar a melhoria constante dos
investimentos, proporcionando maior efetividade à gestão pública.
Art. 3º - Fica estabelecida e autorizada a convocação na forma deste Decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, 25 de junho de 2021.
Claudio Junior Weschenfelder
Prefeito Municipal
Certifico que o presente Decreto foi registrado e publicado nesta data.
Júlio Cesar Della Flora
Secretário Administração e Fazenda

106/2021

Publicação Nº 3123947

DECRETO Nº 106/2021
AUTORIZA A ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ATRAVÉS DA ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de GUARUJA DO SUL
e autorização contida na Lei Municipal nº002.693/2020 de 26 de novembro de 2020.
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Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 233.614,02 (duzentos e trinta
e três mil, seiscentos e catorze reais e dois centavos), no orçamento do Município de Guarujá do Sul, no exercício de 2021, destinado ao
reforço do seguinte item orçamentário:
04- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA:
07- Encargos Gerais:
Atividade: 0407.08.243.0007.2.095
3.3.90.00-00.00.267 - Aplicações Diretas .............................. R$ 4.500,00
Atividade: 0407.24.722.0029.2.072
3.3.90.00-00.00.118 - Aplicações Diretas .............................. R$ 10.000,00
Órgão 05- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:
Unidade 02- Departamento de Ensino Fundamental e Infantil:
Atividade: 0502.12.361.0014.2.010
3.1.90.00-00.00.104- Aplicações Diretas ............................... R$ 100.000,00
Órgão 08- SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS:
Unidade 01- Departamento de Urbanismo:
Atividade: 0801.15.452.0019.2.021
3.3.90.00-00.00.712- Aplicações Diretas ............................... R$ 119.114,02
Art. 2º Para dar cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º, fica reduzido o Superavit Financeiro do Exercício de 2020,
referente aos recursos próprios o valor de R$ 4.500,00 e o Excesso de Arrecadação do Exercício de 2021, referente segunda parcela aos
recursos do Eletrobras no valor de R$ 119.114,02.
Art. 3º Para dar cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º, fica reduzido do orçamento vigente do Município de
Guarujá do Sul, os seguintes itens orçamentários:
04- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA:
07- Encargos Gerais:
Atividade: 0407.24.722.0029.2.072
4.4.90.00-00.00.118 - Aplicações Diretas .............................. R$ 10.000,00
Órgão 05- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:
Unidade 02- Departamento de Ensino Fundamental e Infantil:
Atividade: 0502.12.361.0014.2.010
4.4.90.00-00.00.104- Aplicações Diretas ............................... R$ 100.000,00
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, 28 de junho de 2021.
CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER
Prefeito Municipal
Certifico que o presente Decreto foi registrado e publicado nesta data.
Júlio Cesar Della Flora
Secretário Administração e Fazenda

107/2021

Publicação Nº 3123971

DECRETO Nº 107/2021
AUTORIZA A ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ATRAVÉS DA ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de GUARUJA DO SUL
e autorização contida na Lei Municipal nº002.693/2020 de 26 de novembro de 2020.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais), no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Guarujá do Sul, no exercício de 2021, destinado ao reforço do seguinte item
orçamentário:
Órgão 11- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Unidade 01- Departamento Administrativo:
Atividade: 1101.10.301.0010.2.099
3.3.50.00-00.00.382 Aplicações Diretas .............................. R$ 150.000,00
Art. 2º Para dar cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º, fica reduzido o Excesso de Arrecadação do Exercício de
2021, referente aos recursos do SUS/ COVID P.731 o valor de R$ 150.000,00.
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Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, 28 de junho de 2021.
Claudio Junior Weschenfelder
Prefeito Municipal
Certifico que o presente Decreto foi registrado e publicado nesta data.
Júlio Cesar Della Flora
Secretário Administração e Fazenda

AVISO DE LICITAÇÃO - PREF 27/2021

Publicação Nº 3124622
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 60CE4940ECA362F33398E0BB9C3FF04D0B0D581A

ESTADO DE SANTA CATARINA
Município de Guarujá do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 27/2021 - Pregão Presencial Nº. 18/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço e instalação de link de internet Banda Larga de no mínimo 300
(trezentos ) MBPS FULL DUPLEX, com no mínimo 32 ( trinta e dois ) IP validos para atender o município de Guarujá do Sul.
Propostas e Habilitação: 09/07/2021 (13:15 Documentação - 13:30 Abertura).
Edital e seus anexos estarão a disposição aos interessados, no horário da 12:00 as 18:00, de segunda a sexta-feira, na Prefeitura Municipal
ou informações pelo fone 49 36420122 e site www.guarujadosul.sc.gov.br.
Guarujá do Sul, SC, 28 de junho de 2021.
CODIGO PUBLICAÇÃO TCE SC
60CE4940ECA362F33398E0BB9C3FF04D0B0D581A
Claudio Junior Weschenfelder,
Prefeito Municipal.
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Publicação Nº 3124102
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$7$'(5(*,6752'(35(d261
1RGLDGRPrVGH-XQKRGRDQRGHFRPSDUHFHUDPGHXPODGRD R )81'20816$8'('(*8$58-$'268/(VWDGRGH
6$17$&$7$5,1$SHVVRDMXUtGLFDGHGLUHLWRS~EOLFRLQVFULWDQR&13-VRERQFRPVHGHDGPLQLVWUDWLYDORFDOL]DGDQD58$
*29(51$'25 -25*( /$&(5'$  EDLUUR &(1752  &(3 Q  QHVWD FLGDGH GH *XDUXMi GR 6XO6& UHSUHVHQWDGR SHOR D
5HVSRQVDYHO)06R6U D )5$1&,$1(%$6(**,2LQVFULWRQR&3)VRERQGRUDYDQWHGHQRPLQDGDÏ5*2*(5(1&,$'25
HDVHPSUHVDVDEDL[RTXDOLILFDGDVGRUDYDQWHGHQRPLQDGDV'(7(1725$6'$$7$TXHILUPDPDSUHVHQWH$7$'(5(*,6752'(35(d26GH
DFRUGR FRP R UHVXOWDGR GR MXOJDPHQWR GD OLFLWDomR QD PRGDOLGDGH 35(*2 35(6(1&,$/ Q  3URFHVVR /LFLWDWyULR Q  TXH
VHOHFLRQRX D SURSRVWD PDLV YDQWDMRVD SDUD D $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD REMHWLYDQGR R D  5(*,6752 '( 35(d2 SDUD &RQWUDWDomR GH HPSUHVD
HVSHFLDOL]DGDQRIRUQHFLPHQWRGHKRVSHGDJHPSDUDRVSDFLHQWHVHQFDPLQKDGRVD)ORULDQySROLV6&SHOD6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH6D~GHGH*XDUXMi
GR 6XO DWUDYpV GR  VLVWHPD 6LVUHJ  6LVWHPD GH 1DFLRQDO GH 5HJXODomR SDUD UHDOL]DomR GH FRQVXOWDV PpGLFDV H H[DPHV GH PpGLD H DOWD
FRPSOH[LGDGHGHUHIHUrQFLDGR PXQLFtSLRSDUDILQV GHWUDWDPHQWRGHVD~GHGRV XVXiULRVGRVLVWHPD~QLFRGHVD~GH(PFRQIRUPLGDGH FRPDV
HVSHFLILFDo}HVFRQVWDQWHVQR(GLWDO
$EDL[RVHJXHRVOLFLWDQWHVTXHSDUWLFLSDUDPGDOLFLWDomRHTXHWLYHUDPLWHQVYHQFHGRUHV
&yGLJR


1RPHGD(PSUHVD

,WHQV

/8,=)(51$1'23$58&.(5-81,25



$V HPSUHVDV '(7(1725$6 '$ $7$ GRV LWHQV UHVROYHP ILUPDU D SUHVHQWH $7$ '( 5(*,6752 '( 35(d26 GH DFRUGR FRP R UHVXOWDGR GD
OLFLWDomRGHFRUUHQWHGRSURFHVVRHOLFLWDomRDFLPDHVSHFLILFDGRVUHJLGRSHOD/HL)HGHUDOQVXEVLGLDULDPHQWHSHOD/HLGH/LFLWDo}HVQ
 EHP FRPR SHOR 'HFUHWR 0XQLFLSDO Q  5HJLVWUR GH 3UHoRV  H SHODV FRQGLo}HV GR HGLWDO WHUPRV GD SURSRVWD PHGLDQWH DV
FOiXVXODVHFRQGLo}HVDVHJXLUHVWDEHOHFLGDV


(PSUHVDV

&13-&3)

/8,=)(51$1'23$58&.(5-81,25

1RPHGR5HSUHVHQWDQWH



&3)



&/È868/$35,0(,5$'22%-(72

2 SUHVHQWHWHUPR WHPSRUREMHWLYR HILQDOLGDGHGH FRQVWLWXLUR VLVWHPD5HJLVWURGH 3UHoRVSDUDVHOHomR GDSURSRVWD PDLVYDQWDMRVDSDUD D
$GPLQLVWUDomR3~EOLFDREMHWLYDQGR
5(*,6752 '( 35(d2 SDUD &RQWUDWDomR GH HPSUHVD HVSHFLDOL]DGD QR IRUQHFLPHQWR GH KRVSHGDJHP SDUD RV SDFLHQWHV HQFDPLQKDGRV D
)ORULDQySROLV6&SHOD6HFUHWDULD 0XQLFLSDOGH6D~GHGH*XDUXMiGR6XODWUDYpV GRVLVWHPD6LVUHJ6LVWHPDGH1DFLRQDO GH5HJXODomRSDUD
UHDOL]DomRGHFRQVXOWDVPpGLFDVHH[DPHVGHPpGLDHDOWDFRPSOH[LGDGHGHUHIHUrQFLDGRPXQLFtSLRSDUDILQVGHWUDWDPHQWRGHVD~GHGRVXVXiULRV
GRVLVWHPD~QLFRGHVD~GH
7XGRHPFRQIRUPLGDGHFRPDVHVSHFLILFDo}HVFRQVWDQWHVQR(GLWDOQDVFRQGLo}HVGHILQLGDVQDDWRFRQYRFDWyULRVHXVDQH[RVSURSRVWDVGHSUHoRV
HGHPDLVGRFXPHQWRVH$WDVGR3URFHVVRH/LFLWDomRDFLPDGHVFULWRVRVTXDLVLQWHJUDPHVWHLQVWUXPHQWRLQGHSHQGHQWHGHWUDQVFULomRSHORSUD]R
GHYDOLGDGHGRSUHVHQWH5HJLVWURGH3UHoRV






$H[LVWrQFLDGHSUHoRVUHJLVWUDGRVQmRREULJDD$GPLQLVWUDomRDILUPDUFRQWUDWDo}HVFRPRVUHVSHFWLYRVIRUQHFHGRUHVRXDFRQWUDWDUDWRWDOLGDGH
GRVEHQVUHJLVWUDGRVVHQGROKHIDFXOWDGDDXWLOL]DomRGHRXWURVPHLRVSHUPLWLGRVSHODOHJLVODomRUHODWLYDjVOLFLWDo}HVVHPFDELPHQWRGHUHFXUVR
VHQGRDVVHJXUDGRDREHQHILFLiULRGRUHJLVWURGHSUHoRVSUHIHUrQFLDHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HV


&/È868/$6(*81'$'235(d2
2SUHoRXQLWiULRSDUDIRUQHFLPHQWRGRREMHWRGHUHJLVWURVHUiRGH0(12535(d2325/27(LQVFULWRQD$WDGR3URFHVVRH/LFLWDomRGHVFULWRV
DFLPDHGHDFRUGRFRPDRUGHPGHFODVVLILFDomRGDVUHVSHFWLYDVSURSRVWDVTXHLQWHJUDPHVWHLQVWUXPHQWRLQGHSHQGHQWHGHWUDQVFULomRSHORSUD]RGH
YDOLGDGHGRUHJLVWURFRQIRUPHVHJXH
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&RQVWUXomRHPDOYHQDULDFRPGRLVSDYLPHQWRVQDFDWHJRULDDSDUW
81
KRWHOFRPDSUR[LPDGDPHQWHPðGHiUHDFRQVWUXtGDGHVWLQDGD
SDUDILQVGHDORMDPHQWRKRVSHGDJHPGHSHVVRDVLPyYHO
VXEGLYLGLGRHPDSDUWDPHQWRVFRPSOHWRVHIXQFLRQDLVVHQGR
FRPSRVWRSRUFR]LQKDFRPSOHWDJHODGHLUDIRJmRPLFURRQGDV
XWHQVtOLRVGRPpVWLFRV SDQHODVFKDOHLUDHOpWULFDSUDWRVWDOKHUHV
HQWUHRXWURV FDPDHEDQKHLURFRPGLVSRQLELOLGDGHGHSURGXWRVGH
KLJLHQHSHVVRDO VDERQHWHVSDSHOKLJLrQLFRURXSDVGHFDPDH
EDQKR FRPDFHVVLELOLGDGHGHDUFRQGLFLRQDGRWHOHYLVRUHVLQDOGH
LQWHUQHWEDLUURUHVLGHQFLDOORFDOL]DGRSUy[LPRDRFHQWURFRP
IDFLOLGDGHGHGHVORFDPHQWRDWpHVWDEHOHFLPHQWRVFRPHUFLDLV
PHUFDGRVHUHVWDXUDQWHV VHQGR
$SDUWDPHQWR,QGLYLGXDO$SHQDVKyVSHGH
$SDUWDPHQWR&DWHJRULD$FRPSRVWRSRUXPDFDPDGHFDVDOFRP
FDSDFLGDGHSDUDDFRPRGDomRGHDWpSHVVRDV
$SDUWDPHQWR&DWHJRULD%FRPSRVWRSRUGXDVFDPDVGHVROWHLUR
FRPFDSDFLGDGHSDUDDFRPRGDomRGHDWpSHVVRDV
$SDUWDPHQWR&DWHJRULD0DVWHUFRPSRVWRSRUWUrVFDPDVGH
VROWHLURHXPDELFDPD FRQMXJDGR FRPFDSDFLGDGHSDUD
DFRPRGDomRGHDWpSHVVRDV
 &RQVWUXomRHPDOYHQDULDFRPGRLVSDYLPHQWRVQDFDWHJRULDDSDUW
81
KRWHOFRPDSUR[LPDGDPHQWHPðGHiUHDFRQVWUXtGDGHVWLQDGD
SDUDILQVGHDORMDPHQWRKRVSHGDJHPGHSHVVRDVLPyYHO
VXEGLYLGLGRHPDSDUWDPHQWRVFRPSOHWRVHIXQFLRQDLVVHQGR
FRPSRVWRSRUFR]LQKDFRPSOHWDJHODGHLUDIRJmRPLFURRQGDV
XWHQVtOLRVGRPpVWLFRV SDQHODVFKDOHLUDHOpWULFDSUDWRVWDOKHUHV
HQWUHRXWURV FDPDHEDQKHLURFRPGLVSRQLELOLGDGHGHSURGXWRVGH
KLJLHQHSHVVRDO VDERQHWHVSDSHOKLJLrQLFRURXSDVGHFDPDH
EDQKR FRPDFHVVLELOLGDGHGHDUFRQGLFLRQDGRWHOHYLVRUHVLQDOGH
LQWHUQHWEDLUURUHVLGHQFLDOORFDOL]DGRSUy[LPRDRFHQWURFRP
IDFLOLGDGHGHGHVORFDPHQWRDWpHVWDEHOHFLPHQWRVFRPHUFLDLV
PHUFDGRVHUHVWDXUDQWHV VHQGR
$SDUWDPHQWR&ROHWLYR'RLVKyVSHGHVRXPDLV
$SDUWDPHQWR&DWHJRULD$FRPSRVWRSRUXPDFDPDGHFDVDOFRP
FDSDFLGDGHSDUDDFRPRGDomRGHDWpSHVVRDV
$SDUWDPHQWR&DWHJRULD%FRPSRVWRSRUGXDVFDPDVGHVROWHLUR
FRPFDSDFLGDGHSDUDDFRPRGDomRGHDWpSHVVRDV
$SDUWDPHQWR&DWHJRULD0DVWHUFRPSRVWRSRUWUrVFDPDVGH
VROWHLURHXPDELFDPD FRQMXJDGR FRPFDSDFLGDGHSDUD
DFRPRGDomRGHDWpSHVVRDV


4XDQWLGDGH

3UHoR8QLWiULR

3UHoR7RWDO













&/È868/$7(5&(,5$'235$=2'(9$/,'$'('25(*,6752'(
35(d26
2SUD]RGHYDOLGDGHGD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVVHUiGH GR]H PHVHVDFRQWDUGDGDWDGDDVVLQDWXUDGDDWDFRPSXWDGDVQHVWHSUD]RDV
HYHQWXDLVSURUURJDo}HV

&/È868/$48$57$'26',5(,726(2%5,*$d®(6'$63$57(6
Ï5*2*(5(1&,$'25
 3URPRYHU DWUDYpV GH VHX UHSUHVHQWDQWH R DFRPSDQKDPHQWR H D ILVFDOL]DomR GD HQWUHJD GRV PDWHULDLV HRX SUHVWDomR GRV VHUYLoRV VRE RV
DVSHFWRV TXDQWLWDWLYRVH TXDOLWDWLYRVDQRWDQGR HP UHJLVWUR SUySULDVIDOKDV GHWHFWDGDVH FRPXQLFDQGR DV RFRUUrQFLDVGH TXDLVTXHUIDWRV TXHD VHX
FULWpULRH[LMDPPHGLGDVFRUUHWLYDVSRUSDUWHGD'HWHQWRUDGD$WD
'(7(1725$'$$7$
$'HWHQWRUDGD$WDDVVXPLUiUHVSRQVDELOLGDGHSHODHQWUHJDGRVPDWHULDLVHRXSUHVWDomRGRVVHUYLoRVQRVTXDQWLWDWLYRVVROLFLWDGRVEHPFRPR
SRUTXDLVTXHUGDQRVGHFRUUHQWHVFDXVDGRVDPXQLFLSDORXDWHUFHLURVVHPSUHMXt]RGDUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOSUHYLVWDQDOHJLVODomRHVSHFtILFD
2EVHUYDUULJRURVDPHQWHWRGDVDVQRUPDVGHSUHYHQomRHVHJXUDQoDLQHUHQWHDRUHVSHFWLYRUDPRGHDWLYLGDGH
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$$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVVHUiFDQFHODGDDXWRPDWLFDPHQWHSRUGHFXUVRGHSUD]RGHYLJrQFLDRXTXDQGRQmRUHVWDUHPIRUQHFHGRUHVUHJLVWUDGRV
HSRULQLFLDWLYDGRyUJmRJHUHQFLDGRUGD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVTXDQGR
3HOD$'0,1,675$d2TXDQGR
D RGHWHQWRUGDDWDGHVFXPSULUDVFRQGLo}HVGD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVDTXHHVWLYHUYLQFXODGR
E RGHWHQWRUQmRUHWLUDUQRWDGHHPSHQKRRXLQVWUXPHQWRHTXLYDOHQWHQRSUD]RHVWDEHOHFLGRVHPMXVWLILFDWLYDDFHLWiYHO
F HPTXDOTXHUKLSyWHVHGHLQH[HFXomRWRWDORXSDUFLDOGRFRQWUDWRGHIRUQHFLPHQWR
G QmRDFHLWDUUHGX]LURVHXSUHoRUHJLVWUDGRQDKLSyWHVHGHVWDDSUHVHQWDUVXSHULRUDRSUDWLFDGRQRPHUFDGR
    H  HVWLYHU LPSHGLGR SDUD OLFLWDU RX FRQWUDWDU WHPSRUDULDPHQWH FRP D DGPLQLVWUDomR RX IRU GHFODUDGR LQLG{QHR SDUD OLFLWDU RX FRQWUDWDU FRP D
DGPLQLVWUDomRS~EOLFDQRWHUPRVGD/HL)HGHUDOQGHGHIHYHUHLURGH
I SRUUD]}HVGHLQWHUHVVHS~EOLFRGHYLGDPHQWHIXQGDPHQWDGDV
3HOD'(7(1725$GDDWDTXDQGRPHGLDQWHVROLFLWDomRSRUHVFULWRFRPSURYDUHVWDULPSRVVLELOLWDGDGHH[HFXWDURFRQWUDWRGHDFRUGRFRPDDWD
GHUHJLVWURGHSUHoRVGHFRUUHQWHGHFDVRIRUWXLWRRXGHIRUoDPDLRU
1DVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQRVXELWHPDFRPXQLFDomRGRFDQFHODPHQWRGHSUHoRUHJLVWUDGRVHUiSXEOLFDGDQDLPSUHQVDRILFLDOMXQWDQGRVHR
FRPSURYDQWHDRH[SHGLHQWHTXHGHXRULJHPDRUHJLVWUR
2FDQFHODPHQWRGRUHJLVWURDVVHJXUDGRVRFRQWUDGLWyULRHDDPSODGHIHVDVHUiIRUPDOL]DGRSRUGHVSDFKRGDDXWRULGDGHFRPSHWHQWH
$VROLFLWDomRGDGHWHQWRUDGDDWDSDUDFDQFHODPHQWRGRUHJLVWURGRSUHoRGHYHUiVHUSURWRFRODGDQRSURWRFRORJHUDOGD$'0,1,675$d2IDFXOWDGD
DHVWDDDSOLFDomRGDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVSUHYLVWDVQRHGLWDOVHQmRDFHLWDUDVUD]}HVGRSHGLGRVHQGRDVVHJXUDGRDRIRUQHFHGRURFRQWUDGLWyULR
HDDPSODGHIHVD
&DQFHODGDDDWDHPUHODomRDXPDGHWHQWRUDRÏUJmR*HUHQFLDGRUSRGHUiHPLWLURUGHPGHIRUQHFLPHQWRjTXHODFRPFODVVLILFDomRLPHGLDWDPHQWH
VXEVHTXHQWH
&/È868/$6(;7$'2)251(&,0(172/2&$/(35$=2'((175(*$

2VPDWHULDLVHRXVHUYLoRVVHUmRIRUQHFLGRVGHDFRUGRFRPDQHFHVVLGDGHVHQGRTXHDHQWUHJDHRXSUHVWDGRVGHYHUmRVHUFRQIRUPHRFRQVWDQWH
QR7HUPRGH5HIHUrQFLD$QH[R,EHPFRPRGHPDLVLQIRUPDo}HV
$HQWUHJDVHUiGLUHWDPHQWHQD6HFUHWDULDRX'HSDUWDPHQWRFRQVWDQWHQD$XWRUL]DomRGH)RUQHFLPHQWR
7RGDHTXDOTXHUGHVSHVDGHFRUUHQWHVGDHQWUHJDGRVPDWHULDLVHRXVHUYLoRVVHUmRGHH[FOXVLYDUHVSRQVDELOLGDGHGDHPSUHVDVHPTXDOTXHU{QXV
SDUDR0XQLFtSLR

&/È868/$6e7,0$'23$*$0(172
2SDJDPHQWRVHUiHPDWpGLDVDSyVDHQWUHJDGRVROLFLWDGRRXH[HFXomRGRVVHUYLoRVHPPRHGDFRUUHQWHQDFLRQDOPHGLDQWHDSUHVHQWDomRGD
1RWD)LVFDO(OHWU{QLFDFRUUHVSRQGHQWH
$DSUHVHQWDomRGD1RWD)LVFDO(OHWU{QLFDGHYHVHHPREVHUYkQFLDDR3URWRFRORGR,&06QGHGHMXOKRGH
2VPDWHULDLVHRXVHUYLoRVVHP1RWD)LVFDO(OHWU{QLFDVHUmRUHFXVDGRVSRUQmRHVWDUHPDFRPSDQKDGRVGHGRFXPHQWRILVFDOKiELO
 &DVRDV GDWDVHVWLSXODGDV QHVWD&OiXVXOD RFRUUDPHP GLDVHP H[SHGLHQWHQD 3UHIHLWXUDR SDJDPHQWRSRGHUi VHUHIHWXDGR QRSULPHLUR GLD~WLO
VXEVHTXHQWH

&/È868/$2,7$9$'26&$62620,6626

2VFDVRVRPLVVRVRXVLWXDo}HVQmRH[SOLFLWDGDVQDVFOiXVXODVGHVWH,QVWUXPHQWRVHUmRGHFLGLGRVSHOR0XQLFtSLRGH*XDUXMiGR6XOVHJXQGRDV
GLVSRVLo}HV FRQWLGDVQD /HLQ H VXDVDOWHUDo}HV SRVWHULRUHVH GHPDLVUHJXODPHQWRV HQRUPDV DGPLQLVWUDWLYDVTXH ID]HPSDUWH LQWHJUDQWH
GHVWD$WDLGHSHQGHQWHGHVXDVWUDQVFULo}HV

&/È868/$121$'$'27$d225d$0(17È5,$
$VGHVSHVDVGHFRUUHQWHVGDFRQWUDWDomRGRVREMHWRVGDSUHVHQWH$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVFRUUHUmRDFDUJRGRVÏUJmRVRX(QWLGDGHV8VXiULRVGD
$WD FXMRV 3URJUDPDV GH 7UDEDOKR H (OHPHQWRV GH 'HVSHVDV FRQVWDUmR QDV UHVSHFWLYDV $XWRUL]Do}HV GH )RUQHFLPHQWR REVHUYDGD DV FRQGLo}HV
HVWDEHOHFLGDVQRHGLWDOHDRTXHGLVS}HRDUWLJRGD/HLQHDOWHUDo}HV
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¬'HWHQWRUDGD$WDTXHQmRFXPSULUFRPDVREULJDo}HVDVVXPLGDVRXFRPRVSUHFHLWRVOHJDLVSRGHUiVRIUHUDVVHJXLQWHVSHQDOLGDGHVLVRODGDH
FRQMXQWDPHQWH
$GYHUWrQFLD
0XOWDGHVREUHRYDORUGR&RQWUDWR
6XVSHQVmRGRGLUHLWRGHOLFLWDUMXQWRDR0XQLFtSLRSRUDWpGRLV  DQRV
     'HFODUDomR GH ,QLGRQHLGDGH SDUD OLFLWDU RX FRQWUDWDU FRP D $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD HQTXDQWR SHUGXUDUHP RV PRWLYRV GHWHUPLQDQWHV GD
SXQLFDomRRXDWpTXHVHMDSURPRYLGDDUHDELOLWDomRSHUDQWHDSUySULDDXWRULGDGHTXHDSOLFRXDSHQDOLGDGHTXHVHUiFRQFHGLGDVHPSUHTXHD9HQFHGRUD
UHVVDUFLUD$GPLQLVWUDomRSHORVSUHMXt]RVUHVXOWDQWHV$GHFODUDomRGHLQLGRQHLGDGHSRGHUiDEUDQJHUDOpPGDHPSUHVDVHXVGLUHWRUHVHUHVSRQViYHLV
WpFQLFRVHDLQGDQRVWHUPRVGRDULJRGD/HLGHGHMXOKRGHVHDOLFLWDQWHFRQYRYDGDGHQWURGRSUD]RGHYDOLGDGHGDVXDSURSRVWD
GHL[DU GH HQWUHJDU RX DSUHVHQWDU GRFXPHQWDomR IDOVD H[LJLGD SDUD R FHUWDPH HQVHMDU R UHWDUGDPHQWR GD H[HFXomR GH VHX REMHWR QmR PDQWLYHU D
SURSRVWDIDOKDURXIUDXGDUQDH[HFXomRFRPSRUWDUVHGHPRGRLQLG{QHRRXFRPHWHUIUDXGHILVFDOILFDUiLPSHGLGRGHOLFLWDUHFRQWUDWDUFRPD8QLmR
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ADITIVO 36/2021 - 1° TERMO ADITIVO AO CT 48/2020

Publicação Nº 3124491

CONTRATO ADITIVO Nº. 36/2021
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2020
ADITIVO DE PRAZO
O MUNICÍPIO DE GUATAMBU, pessoa jurídica de direito público, estabelecido à rua Manoel Rolim de Moura, n. 825, centro, cidade de
Guatambu SC, inscrito no CNPJ/MF sob n. 95.990.206/0001-12, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. LUIZ CLÓVIS DAL
PIVA, denominado neste ato de CONTRATANTE, e a empresa GENTE SEGURADORA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 90.180.605/0001-02,
com sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, n. 450, Bairro Centro histórico, Município de Porto Alegre R/S, neste ato representada por seu
representante legal, senhor MARCELO WAIS, inscrito no CPF/MF sob o n. 632.005.380-15, RG 7009036166, doravante denominada CONTRATADA, resolvem, com fulcro no art. 57, inciso II da Lei 8,666/93, celebrar o presente Termo de Prorrogação, em decorrência do Processo
Administrativo n. 109/2020, Pregão Presencial n. 33/2020, sujeição às normas da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, e de
acordo com as cláusulas e condições a seguir especificadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
0.1. Constitui objeto do presente instrumento a Prestação de Serviços de Seguros, destinados a cobertura da Frota de Veículos do Poder
Público Municipal.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO
2.1. Fica prorrogado o prazo de execução e vigência constante no item 2.1 § 2º, da cláusula segunda do Contrato Administrativo nº 48/2020
pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 24 de agosto de 2021, com término previsto para 24 de agosto de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
3.1. As partes, em comum acordo, resolvem manter o preço inicialmente contratado, constante no item 3.1, da cláusula terceira do Contrato
Administrativo nº 48/2020 no valor global para o novo período contratual em R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais).
CLAUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes do presente termo de Prorrogação, correrão por conta dos recursos consignados no orçamento 2021 do Município de Guatambu/SC.
CLAUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.
E, por estarem acordados, assinam o presente instrumento, os representantes das partes contratantes juntamente com as duas testemunhas.
Guatambu – SC, 28 de junho de 2021
LUIZ CLÓVIS DAL PIVA 		
GENTE SEGURADORA S/A
Prefeito Municipal 		
Marcelo Wais
Contratante 			Contratada
Testemunhas:
1) Nome: 		
2) Nome:
		CPF- 			CPF-

EXTRATO DE CONTRATO 20/2021
Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO GUATAMBU
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.:
Contratante.:
Contratado..:
CNPJ .......... :
Objeto ......... :
Valor ........:
Vigência....:
Licitação...:
Guatambu/SC, 29/06/2021.
LUIZ CLÓVIS DAL PIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicação Nº 3124493

20/2021
MUNICÍPIO DE GUATAMBU
DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI – EPP
08.985.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE 02 PARQUES INFANTIS INSTALADOS EM UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUATAMBU - SC, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR 78/2018.
R$ 99.200,00 (noventa e nove mil e duzentos reais).
Início: 28/06/2021 Término: 31/12/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 524

Ibiam
Prefeitura
EDITAL 049/2021

Publicação Nº 3124484
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BDA670C4560D7CBEB02B681AB4CD523D491F59FC

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM
EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N. 049/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2021
SRP N. 017/2021
O MUNICÍPIO DE IBIAM, Estado de Santa Catarina, CNPJ: 01.612.745/0001-74, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal o Sr. JOARES TREVISOL, TORNA PÚBLICO que realizará
licitação pública, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
VISANDO O FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA UM PERÍODO DE 12 MESES, que será regida
pela Lei n.10.520, de 17.07.2002, pelo Decreto Federal n. 3.931, de 19.09.2001, atualizado e,
subsidiariamente, pela Lei Federal n. 8.666, de 21.06.93, atualizada e, Decreto Municipal n. 1.885,
de 16 de Fevereiro de 2009, além da LC 123/06, também atualizada.
Considerando que o Município não possui legislação própria acerca dos incentivos às Microempresas
(ME) e Empresas de Pequeno porte (EPP), aplica-se a legislação federal pertinente, inclusive o
Decreto n. 8.538, de 06 de outubro de 2015.
O presente Edital estará à disposição dos interessados no sítio www.ibiam.sc.gov.br.
ENTREGA NO SETOR DE PROTOCOLO DA PREFEITURA DE IBIAM E ABERTURA DOS
ENVELOPES:
PROTOCOLO até o dia 09 de JULHO até às 09:45 horas.
ABERTURA dia 09 de JULHO de 2021 às 10:00 horas.
Até o dia 09 de fevereiro de 2021 às 09:45 horas, devem ser entregues pelo representante legal
da empresa, no local acima indicado, 02 (dois) envelopes lacrados, sendo um de proposta de preços
e o outro da documentação, contendo na parte externa, além da identificação do licitante, com razão
social, endereço e telefone, os dizeres:
PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2021
NOME DA EMPRESA ....................
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE IBIAM
ENVELOPE N. º 01 – Proposta Comercial
PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2021
NOME DA EMPRESA .........................
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE IBIAM
ENVELOPE N.º 02 - Documentação
1 - DO OBJETO, DA ESTIMATIVA E DO PREÇO POR ITEM PARA AQUISIÇÕES FUTURAS:
Objeto: Pregão Presencial com Registro de Preços, VISANDO O FORNECIMENTO DE PEDRAS

PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA
UM PERÍODO DE 12 MESES.

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
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Lote

Unidade
de
medida

Qtdade

Descrição

aproximada

Valor
Unitário
máximo

Valor Total
máximo

01

T

4.000

Pedra Brita n° 01

R$ 47,00

R$ 188.000,00

02

T

1.000

Pedra Brita n° 01

R$ 47,00

R$ 47.000,00

03

T

4.000

Pedra Brita n° 02

R$ 46,00

R$ 184.000,00

04

T

1.000

Pedra Brita n° 02

R$ 46,00

R$ 46.000,00

05

T

1.000

Pedrisco

R$ 47,00

R$ 47.000,00

1.2 Todos os custos/despesas com transporte, manutenção, operador, combustível e/ou qualquer
outro custo, fica sob inteira responsabilidade da empresa contratada.
1.3. Os quantitativos indicados são mera expectativa de contratação. O Município de Ibiam reservase o direito de solicitar apenas a quantidade necessária para sua demanda. Após decorridos os doze
meses, contados da assinatura da ata de registro de preços, os saldos restantes serão
desconsiderados.
1.4 Licitantes que cotarem valor acima dos indicados supra terão suas propostas
automaticamente desclassificadas do certame.
1.5 A Licitante contratada deverá entregar a quantidade solicitada em até 24 (vinte e quatro)
horas do recebimento da AF – Autorização de Fornecimento, no local indicado na mesma.
1.6 A contratada deverá fornecer em cada entrega de carga de material, ticket de pesagem
acompanhando a nota fiscal da mesma, para servidor designado. A não apresentação destes
implica na não aceitação e pagamento da carga.
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA FORMA DE FORNECIMENTO:
2.1. Poderão participar deste Pregão as interessadas que comprovarem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no item 7 – DA HABILITAÇÃO.
2.2. Não poderão participar as empresas que se encontrem sob falência, recuperação judicial,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua
forma de constituição, bem como, as empresas declaradas inidôneas e as suspensas de licitar e
contratar com a Administração Pública, e, ainda, servidores do Município promotor, na forma do art.
9º, inciso III, da Lei n. º 8.666/93, bem como Art. 24 da Lei Orgânica do Município de Ibiam.
3 – DO CREDENCIAMENTO
O credenciamento do representante da licitante, deverá ser apresentado FORA DOS ENVELOPES,
e, deverá ser efetuado da seguinte forma:
3.1 Na data, hora e local designado para início do credenciamento, o representante da licitante
deverá apresentar documento que comprove a existência dos necessários poderes para representar
a empresa, formular propostas verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, através de

Travessa Loniza Carvalho Agostini, 20 - Fone: (49) 3534-0044 - CEP 89652-000 - IBIAM - SC
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instrumento público ou particular de procuração, ou termo de credenciamento (conforme modelo
constante do Anexo II), sendo que, deverá ser assinado pelo(s) representante(s) legal (is) da
empresa, cuja comprovação far-se-á através da apresentação, antes da abertura dos envelopes
de habilitação, do ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, acompanhado da cópia
autenticada em cartório ou servidor da prefeitura da Cédula de Identidade ou documento equivalente,
para conferência dos dados com aqueles informados no documento de credenciamento.
3.2 No caso de o representante ser sócio-gerente ou administrador da empresa, o mesmo deverá
apresentar o Ato Constitutivo, Contrato Social ou Estatuto da mesma, juntamente com a cópia de
Cédula de Identidade ou documento equivalente autenticados, para conferência dos dados com
aqueles informados no documento de credenciamento.
3.3 A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada FORA DOS
ENVELOPES proposta e documentação, em 01(uma) via original ou cópia autenticada por
tabelião ou ainda, por servidor da Administração Municipal.
3.4 Apresentar a Declaração de que recebeu do órgão licitante os documentos exigidos, bem como,
as informações para o cumprimento das obrigações objeto da licitação conforme Anexo IV.
3.5 Deverá ainda ser apresentado junto ao credenciamento, declaração (em papel timbrado da
empresa) se, Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), quanto ao interesse nos
benefícios contidos na LC 123/2006 e LC 147/2014, para efeitos de licitação, quando e no que
couber, juntamente com a certidão simplificada expedida pela Junta comercial do Estado
(atualizada) ou consulta ao cadastro de optantes pelo SIMPLES NACIONAL ou Balanço de
Resultado Econômico (Demonstração do Resultado do Exercício – DRE) referente ao exercício
de 2016, comprovando o faturamento permitido pela lei 123/06;.
§ único: salienta-se que a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios da LC
123/2006, caracteriza o crime de que trata o art. 299 do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas cabíveis;
4 – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1 A Ata de Registro de Preço que firmará o compromisso para futura contratação entre as partes,
a ser firmada com a licitante vencedora, será formalizada de acordo com o Anexo V e terá validade
por um período de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
4.2. Se a licitante vencedora se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por
escrito serão aplicadas as penalidades constantes neste Edital. Aceita a justificativa pelo Prefeito
Municipal serão convocadas as demais licitantes a fazê-lo, na ordem de classificação, sem prejuízo
da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
4.3. Durante o prazo de validade do registro de preços o Município de Ibiam/SC, não ficará obrigado
a contratar os materiais deste pregão exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo
realizar licitações ou proceder a outras formas de aquisição quando julgar conveniente, desde que
obedecida à legislação pertinente às licitações, ficando assegurado ao beneficiário do registro a
preferência em igualdade de condições.
4.4. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do
registro quando o Município de Ibiam/SC, optar pela contratação por meio legalmente permitido e o
preço cotado neste for igual ou superior ao registrado.
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4.5 O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado,
com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, sendo que serão
considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores
a média daqueles apurados pelo Município de Ibiam/SC.
4.6. Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior à média dos preços de
mercado, o gerenciador solicitará ao fornecedor, por escrito, redução do preço registrado, de
forma a adequá-lo aos níveis definidos no subitem anterior.
4.7. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, e
o gerenciador da ata deverá convocar as demais licitantes, visando igual oportunidade de
negociação.
4.8. Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja inferior à média dos preços de mercado,
e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso,
será liberado do compromisso assumido, e o gerenciador da ata deverá convocar as demais
licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
4.9. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o
gerenciador procederá ao cancelamento do registro.
4.10. O envelope da licitante inabilitada ou não vencedora ficará sob a guarda da
Administração de Ibiam, pelo período de 30(trinta) dias, contados da data de abertura dos
envelopes, findo o qual o proponente terá um prazo de 10(dez) dias corridos, para retira-lo
junto ao setor de licitações. Caso não ocorra a retirada, o mesmo será incinerado.
4.11. SE TRATANDO DE MICRO-EMPRESA (ME), OU EMPRESA DE PEQUENO-PORTE (EPP),
FICAM GARANTIDOS TODOS OS DIREITOS CONSTANTES NA LEI COMPLEMENTAR 123/06, e
LEI COMPLEMENTAR 0147/14.
Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em via original ou cópia autenticada, sendo
por tabelião de notas ou por servidor público do Município de Ibiam – SC. 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 validade não conste dos
respectivos documentos, estes serão considerados válidos por um período de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua emissão.
No envelope n.º 02 – Documentação deverá constar os seguintes documentos:
5 – DA HABILITAÇÃO (Envelope n.º 02):
5.1 Habilitação Jurídica:
5.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documento de eleição de seus atuais administradores e no caso de empresa
individual, registro comercial.
5.1.2 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
Obs: Caso o documento exigido no item 5.1.1, já tenha sido apresentado pela licitante no ato do
credenciamento, a mesma fica desobrigada de apresentá-lo no ENVELOPE Nº 02 – Da habilitação.
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5.2. Regularidade Fiscal:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de quitação de tributos contribuições
federais administrados pela Secretaria da Receita Federal, dívida ativa da união e INSS);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, ou outra equivalente,
na forma da Lei;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT
As ME’s e EPP’s que tiverem alguma pendência fiscal poderão apresentar os documentos com as
mesmas, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização, prorrogável por igual período,
mediante solicitação formal.
5.3. Qualificação Econômico-financeira:
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

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) As licitantes sediadas em outros Estados deverão apresentar, juntamente com a certidão negativa
exigida, declaração passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de
Registros que controlam a distribuição de falências e concordatas. Não serão aceitas certidões
com validade expirada;
5.4 Declarações
a) Declaração do licitante de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em cumprimento do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei n. º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. º 9.854, de 27 de
outubro de 1999.
b) Declaração de que recebeu todos os documentos e que tomou conhecimento das informações e
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
c) Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que não possui Fatos Impeditivos
para participar de Licitação Pública.
d) Declaração de idoneidade.
6 – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:
6.1.
Na data, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, em ato público, presentes
ou não as licitantes e demais pessoas interessadas, o pregoeiro, juntamente com a respectiva Equipe
de Apoio, receberá, do Setor de Protocolo, os Documentos de Credenciamento, juntamente com a
Declaração de que a Empresa licitante Cumpre Plenamente os Requisitos de Habilitação, e em
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envelopes distintos e devidamente fechados, as propostas e os documentos exigidos para
habilitação. Os envelopes deverão indicar o número deste pregão e seu conteúdo, na forma
estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.2.
Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será
procedida a verificação da conformidade dessas com os requisitos estabelecidos neste Edital, à
exceção do preço, desclassificando-se as incompatíveis.
6.3.
No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o
autor da oferta de valor mais baixo, por item, e o das ofertas com preço de até 10% (dez por cento)
superior àquela, poderão fazer lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes.
6.3.1 Vícios, erros e/ou omissões que não impliquem em prejuízo para o Município poderão ser
desconsiderados pelo Pregoeiro, cabendo a esta agir em conformidade com os princípios que regem
a Administração Pública.
6.4.
Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas, por item, nas condições definidas no item anterior,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem lances verbais e
sucessivos, distintos e decrescentes, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
6.5.
Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem valores iguais, será realizado sorteio
eletrônico para determinação da ordem de oferta de lances.
6.6.
A oferta dos lances deverá ser efetuada por item, na ordem decrescente de preço, no
momento em que for conferida a palavra a licitante.
6.7.

É vedada a oferta de lances com vista ao empate.

6.8.

Dos lances ofertados não caberá retratação.

6.9.
A apresentação dos lances verbais é facultativa, sendo que a desistência por parte da licitante,
quando da convocação pelo pregoeiro, implicará em sua exclusão da fase de lances e na manutenção
do último preço apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, as licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, de acordo com o menor
preço apresentado por item, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s),
quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito, desclassificando-a(s) se incompatível (is) com
os preços praticados no mercado.
6.12. Sendo aceitável (is) a (s) proposta (s) de menor (es) preço (s), o pregoeiro procederá à
abertura do(s) envelope(s) contendo os documentos de habilitação do(s) licitante(s) para verificação
do atendimento das condições habilitatórias fixadas no item 5 deste Edital e, constatado o
atendimento dessas exigências, será(ão) declarado(s) o(s) proponente(s) vencedor(es), sendo-lhe(s)
adjudicados os respectivos itens.
6.13. Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem situação regular, conforme
estabelecido no Item 5, deste Edital.
6.14. Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências
habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo
à habilitação do proponente na ordem de classificação e assim sucessivamente até a apuração de

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

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 530

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva proponente licitante declarada
vencedora e a ela adjudicado o respectivo item.
6.15. Caso não se realize lances verbais, serão verificados as compatibilidades entre a proposta
escrita de menor preço e os preços praticados no mercado.
6.16. Nas situações previstas nos Itens 6.13, 6.15 e 6.16 o pregoeiro poderá negociar diretamente
com o proponente, para que seja obtido preço ainda melhor.
6.17. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.
6.18. Não havendo manifestação oportuna de nenhuma licitante da intenção de recorrer, o
pregoeiro adjudicará o respectivo item a licitante que tenha atendido a todas as exigências deste
Edital e oferecido o menor preço.
6.19. Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todos as licitantes
presentes, os lances oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento
desta licitação, devendo a ata ser assinada pelo pregoeiro e por todas as licitantes presentes.
6.20. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar as licitantes o
prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas, escoimadas das causas
referidas na condição anterior.
6.21. O Pregoeiro poderá durante a etapa de lances definir os parâmetros ou percentagens sobre
os quais os lances verbais devem ser reduzidos; oferecer tempo para o oferecimento dos lances
verbais; permitir a comunicação dos representantes das licitantes com terceiros não presentes à
sessão através de aparelhos de telefone celular e outros e suspender a etapa de lances.
6 – A – ME’s e EPP’s
6. A. 1. Os Lotes 2, 4 e 5, são reservados para participação exclusiva de interessadas enquadradas
como ME e EPP.
Em não havendo interessadas que se enquadrem como ME e/ou EPP, estes lotes também serão
levados à fase de lances e permitida a participação de outras interessadas.
6. A. 2. Os Lotes de 1 e 3 poderão receber lances de qualquer interessada, independentemente de
enquadramento de porte de empresa.
Nestes lotes, encerrada a fase de lances, o Pregoeiro identificará:







Se o lance declarado vencedor pertencer a uma ME ou EPP, nada mais será feito.
Se o lance declarado vencedor pertencer a uma licitante não enquadrada como ME ou EPP,
o Pregoeiro verificará se tiver lances de valor superior em até 5% (cinco por cento), do
declarado vencedor, pertencentes a ME’s ou EPP’s, ordenando-os em sequência crescente.
Neste caso, convocará a titular do lance de valor mais próximo ao declarado vencedor, se de
interesse, no prazo de 5 (cinco) minutos, ofertar melhor proposta. Se não o fizer, será
convocada a titular do lance logo após classificado em ordem crescente para fazê-lo, até que
se esgotem todas possibilidades de superação do lance declarado vencedor.
No momento que uma ME ou EPP ofertar lance de menor valor do declarado vencedor, o
Pregoeiro declarará este como lance vencedor, entendendo-se que este procedimento será
adotado no momento que a primeira ME ou EPP superar o lance antes declarado vencedor.
Não havendo ME’s e EPP’s com lance classificado na margem de empate (de valor até 5%
do declarado vencedor), dá-se sequência aos trabalhos e considerando o lance declarado
vencedor como correto e final.
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6.A.3. No caso de não haver vencedora para os lotes 02 e 04 estes serão adjudicados ao
vencedor dos lotes 01 e 03 respectivamente ou, diante de sua recusa, às licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o preço da declarada vencedora dos lotes 01 e 02.
6.A.4. Se a mesma licitante for declarada vencedora dos lotes 01 e 02 ou 03 e 04,
obrigatoriamente, esta fornecerá os dois lotes pelo valor da menor proposta dentre eles.
6.A.5. Para efeito deste Edital considera-se:
 ME´s e EPP´s locais, as que tiverem sede no Município de Ibiam; e
 ME´s e EPP´s regionais, as que tiverem sede no Estado de Santa Catarina.
6.A.6. Para os lotes 02, 04 e 5 após o Pregoeiro declarar uma ME ou EPP vencedora, verificará
se está se enquadra no conceito de local ou regional, situação em que dará por encerrada a fase
de lances. Se a declarada vencedora não for uma licitante local ou regional, identificará se existem
ofertas de valores de até 10% (dez por cento) do mesmo ofertados por uma enquadrada no
conceito de local ou regional. Se existir a de menor valor poderá, sempre em 5 (cinco) minutos,
opcionalmente, ofertar valor menor da proposta declarada vencedora, quando a oferta de lances
estará encerrada. Se esta não assim optar, o Pregoeiro convocará as demais, em ordem
crescente de valor ofertado para fazê-lo. Em não ocorrendo esta opção, permanecerá como
vencedora a proposta anteriormente declarada.
7 – DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA:
a) Observar as boas normas de trabalho e atender na íntegra os serviços solicitados, devendo
responsabilizar-se por eventuais danos decorrentes do serviço prestado;
b) Arcar com todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais referentes a execução do objeto desta
licitação;
d) A Licitante deverá fazer a entrega em até 24 horas após o envio da autorização de fornecimento.
8. DO LOCAL PARA ENTREGA.
8.1 As pedras deverão ser entregues/descarregadas em local previamente combinado com o
Responsável pela autorização de fornecimento.
9 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
9.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato
convocatório.
9.2.
Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição ou impugnação ao Edital, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas antes do horário final para apresentação dos envelopes do certame.
9.3.
Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.
10 - DA DESPESA:
10.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das seguintes rubricas
orçamentárias:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E OBRAS
Projeto Atividade: 2013– MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRASNP.
Detalhamento: 339030510000- materiais para conservação em materiais de bens de uso comum do
povo.
Red. 43 fonte 1100, 1107.
11– DO PAGAMENTO:
11.1. Ao critério do Município de Ibiam, obedecida à ordem de classificação, a licitante vencedora,
cujo preço tenha sido registrado na Ata de Registro de Preço, será convocado para retirar a nota de
empenho, que poderá substituir o contrato, estando às obrigações assumidas vinculadas à proposta,
aos lances, ao Edital e à respectiva Ata de Registro de Preços, devendo fazê-lo no prazo de até 02
(dois) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação.
11.2. Se a licitante vencedora se recusar a retirar a Nota de Empenho, sem justificativa por escrito e
aceita pelo Prefeito Municipal, aplicar-se-á o disposto no art. 4º, inciso XXIII da Lei n. 10.520, de
17.07.2002, caracterizando o descumprimento total das obrigações assumidas, e sujeitando-se às
penalidades legalmente estabelecidas.
11.3.O pagamento, conforme cronograma de pagamento fixado pelo Decreto Municipal 3570/2021. O
pagamento será efetuado, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal
eletrônica devidamente recebida e aceita por Servidor responsável pelo recebimento. A empresa
também deve encaminhar o arquivo XML no seguinte e-mail: atendimento@ibiam.sc.gov.br,
bruna.vieceli@ibiam.sc.gov.br .
11.4.Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, fornecimento de
itens em desacordo com o Edital, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou
correção monetária.
11.5.O pagamento somente será realizado após a comprovação de regularidade da documentação
obrigatória da licitante vencedora junto ao Processo Licitatório mediante a apresentação da
documentação obrigatória (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, Certidão de
Quitação da Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal,
Estadual, FGTS e INSS), e Falência e Concordata, devidamente atualizada.
11.6. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação
de serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei n.º 9.430, de 27.12.96. As pessoas
jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração
na forma do Anexo VI da IN SRF n. º 306 de 12 de março de 2003.
11.7.Após a solicitação formal com envio da Autorização de Fornecimento no e-mail da empresa,
conforme indicado na proposta da mesma, o fornecedor terá um prazo máximo de até 24(vinte e
quatro) horas, para prestar os serviços, conforme AF. Para cada dia de atraso na prestação dos
serviços, poderá o Município cobrar multa de R$ 300,00 (Trezentos reais) da empresa vencedora do
certame, caso o atraso seja superior a 10 (dez) dias a presente ata será cancelada e a empresa
sofrerá também as penalidades legais conforme consta neste Edital. Caso a administração constate
que o item não atenda as exigências contidas no item 1(do objeto), a empresa sofrerá também as
penalidades conforme consta no Edital e respectiva ata de registro de preços.
12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

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

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 533

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
12.1. À contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá
sofrer as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente pela inexecução total ou parcial deste
instrumento de contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:
I – Advertência escrita;
II – Multa de 10% sobre o valor total do contrato;
III – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV – Declaração de inidoneidade.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no
Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da
Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sempre juízo das multas previstas em Edital e
no contrato e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento da multa, o
débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da
quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a
data da notificação, e, após este prazo, o débito será cobrado judicialmente.
PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente, a
CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.
PARÁGRAFO QUARTO – Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos eventualmente
devidos, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, podendo ser esta cobrada judicialmente.
PARÁGRAFO QUINTO – As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula poderão ser
aplicadas juntamente com as do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de cinco dias úteis, nos termos do § 2º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEXTA – As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a
CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos
junto à CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas.
13– DOS RECURSOS:
13.1. Ao final da sessão do pregão, o pregoeiro indagará aas licitantes quanto ao interesse em
interpor recurso, quando poderão manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com
registro em ata da síntese de suas razões, hipótese em que lhes será concedido o prazo de 3 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados a
apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
13.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção da licitante em recorrer importará a
decadência do direito de recurso e o pregoeiro adjudicará o objeto do certame à (s) empresa (s)
declarada (s) vencedora (s), por item, sendo submetido o presente procedimento ao Prefeito
Municipal para homologação.
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13.3.O (s) recurso (s), porventura interposto (s), não terão efeito suspensivo e será (ão) dirigido (s)
ao Prefeito Municipal, por intermédio do pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 03
(três) dias.
13.4. Decididos os recursos, o Prefeito Municipal fará a adjudicação do objeto ao (s) licitante (s)
vencedor (es), por item, e homologará o procedimento licitatório.
13.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14 – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO:
14.1.A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de
razões de interesse público, derivadas 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.
14.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.
14.3. As licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.
14.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DA FISCALIZAÇÃO:
15.1. Nenhuma indenização será devida as licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
documentação relativa ao presente pregão.
15.2. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia de início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
15.3. É vedada a subcontratação para o fornecimento do objeto desta licitação.
15.4. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá a redação do instrumento
convocatório.
15.5. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em
especial a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e o
Decreto Municipal nº 1.351/05 e LC 123/06 e LC 147/14.
15.6. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou
indenização, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitação;
b) alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93
atualizada.
15.7. Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrado na Prefeitura o
endereço, telefone e fax, para qualquer comunicação.
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15.8. Informações fornecidas verbalmente por elementos pertencentes a Prefeitura não serão
consideradas como motivos para impugnações.
15.9. Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do
presente Edital deverão ser dirigidos à Prefeitura Municipal no endereço anteriormente citado, pelo
telefone (49) 3534-0044, até 72 (setenta e duas) horas antes da data de abertura da LICITAÇÃO.
15.10- A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante do
Contratante, conforme Portaria Municipal 193/2021, nos termos do art. 67 da lei n. 8.666 de 21 de
junho de 1993 consolidada.
15.11- A pesagem dos fornecimentos deverão ser efetuadas em balança com certificado de aferição
do INMETRO, em plena vigência, que deverá ser entregue à administração cópia autenticada, no
início do fornecimento.
15.12. O município reserva-se ao direito de efetuar pesagens de aferição, a seu critério, em
equipamento e local da sua escolha.
15.13 – Os litígios decorrentes deste procedimento licitatório serão dirimidos no Foro da Comarca
Tangará – SC.
15.14 - Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos:
ANEXO I – Modelo de Proposta;
ANEXO II – Modelo de Termo de Credenciamento;
ANEXO III - Modelo de declaração de existência de fatos impeditivos de habilitação;
ANEXO IV – Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;
ANEXO V – Minuta de Ata de Registro de Preços;
ANEXO VI – Modelo de Declaração de Emprega Menores
ANEXO VII – Modelo de Declaração de EPP ou ME
Ibiam/SC, 29 de junho de 2021.

____________________
JOARES TREVISOL
PREFEITO MUNICIPAL

_____________________________
Henrique Grassi Rossato
Advogado – OAB/SC 34.173
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ANEXO I
PROCESSO LICITATÓRIO N. 049/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2021
SRP N. 017/2021
MODELO PROPOSTA
RAZÃO SOCIAL:...............................
CNPJ:................................................
INSC. ESTADUAL:..........................
ENDEREÇO:....................................
E-MAIL:..........................................
BANCO: ........................................
AGENCIA: .....................................
CONTA CORRENTE:.....................
ITEM

Qtdade
Aproximada

Descrição

Valor Unitário

Valor Total

R$

R$

R$

R$

Total Geral:
Validade mínima da proposta ...dias

_______________________________________________________
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa
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MUNICÍPIO DE IBIAM
ANEXO II
PROCESSO LICITATÓRIO N. 049/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2021
SRP N. 017/2021
MODELO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o(a) Sr (a)______________________, portador(a)
da Cédula de Identidade nº ____________ e do CPF nº _______________, a participar do Processo
de licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Ibiam, sob o nº 049/2021, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL n. 020/2021 SRP 017/2021 na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa ________________________,
bem como formular propostas, lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

_____________, ________ de __________________ de _____.

_______________________________________________________
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa
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MUNICÍPIO DE IBIAM
ANEXO III
PROCESSO LICITATÓRIO N. 049/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2021
SRP N. 017/2021
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

____________________________ (nome da empresa), CNPJ n°___________, sediada na
__________________________ (endereço completo), declara, em atendimento ao previsto no item
2.2, do Edital do Pregão Presencial n° 020/2021, SRP 017/2021, Processo Licitatório 049/2021, que
não possui nenhum fato impeditivo de nossa habilitação no procedimento em apreço.

_______________________________________________________
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa
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MUNICÍPIO DE IBIAM
ANEXO IV
PROCESSO LICITATÓRIO N. 049/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2021
SRP N. 017/2021
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL

_________________________(nome da empresa), CNPJ Nº_____________, sediada na
_________________________________________(endereço completo), declara, sob as penas da lei,
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o presente procedimento licitatório.
____________, _____ de __________ de ____

_______________________________________________________
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa
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MUNICÍPIO DE IBIAM
ANEXO V
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º. __/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N. 049/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2021
SRP N. 017/2021
VALIDADE: 12 (doze) meses
Aos _________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e um, o Município de
Ibiam, inscrito no CNPJ sob n. 01.612.745/0001-74, situado na Travessa Leoniza Carvalho Agostini,
nº 20, Centro, Ibiam, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Prefeito Municipal
em exercício JOARES TREVISOL, no uso das atribuições de seu cargo e, nos termos do art. 15 da
Lei Federal 8.666/93 e Decreto Federal n. 3.931/01, Decreto Municipal n. 1.351/2005, Decreto
Municipal n. 3226/2018, e, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS n. 020/2021, Processo Licitatório 049/2021, SRP 017/2021, RESOLVE: registrar o(s)
preço(s) da(s) empresa(s),............, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) por item,
observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas
nas cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS – Fazem parte do presente termo,
independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o processo de licitação antes
nominado, inclusive a proposta pela CONTRATADA.
1.2 Todos os custos/despesas com transporte, entrega, combustível e/ou qualquer outro custo, fica
sob inteira responsabilidade da empresa vencedora.
1.3 Os quantitativos indicados são mera expectativa de contratação. O Município de Ibiam reservase o direito de solicitar apenas a quantidade necessária para sua demanda. Após decorridos os doze
meses, contados da assinatura da ata de registro de preços, os saldos restantes serão
desconsiderados.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO – VISANDO O FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA

UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA UM
PERÍODO DE 12 MESES.
Lote

Qtdade

Descrição

aproximada

Valor
Unitário

Valor Total

01
02
2.2 Todos os custos/despesas com transporte, manutenção, operador, combustível e/ou qualquer
outro custo, fica sob inteira responsabilidade da empresa vencedora.
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MUNICÍPIO DE IBIAM
2.3 Os quantitativos indicados são mera expectativa de contratação. O Município de Ibiam reservase o direito de solicitar apenas a quantidade necessária para sua demanda. Após decorridos os doze
meses, contados da assinatura da ata de registro de preços, os saldos restantes serão
desconsiderados.
2.4 A empresa vencedora deverá entregar o pedido solicitado, em até 24 horas após o envio
da Autorização de Fornecimento.
2.5 - A pesagem dos fornecimentos deverão ser efetuadas em balança com certificado de aferição
do INMETRO, em plena vigência, que deverá ser entregue à administração cópia autenticada, no
início do fornecimento.
2.6- O município reserva-se ao direito de efetuar pesagens de aferição, a seu critério, em
equipamento e local da sua escolha.
CLÁUSULA TERCEIRA: CONDIÇÕES DE ENTREGA
Após a solicitação formal com envio da Autorização de Fornecimento no e-mail da empresa, conforme
indicado na proposta da mesma, o fornecedor terá um prazo máximo de até 24(vinte e quatro) horas,
para prestar os serviços, conforme AF. Para cada dia de atraso na prestação dos serviços, poderá
o Município cobrar multa de R$ 300,00(Trezentos reais) da empresa vencedora do certame, caso o
atraso seja superior a 10(dez) dias a presente ata será cancelada e a empresa sofrerá também as
penalidades legais conforme consta neste Edital. Caso a administração constate que o item não
atenda as exigências contidas no item 1(do objeto), a empresa sofrerá também as penalidades
conforme consta no Edital e respectiva ata de registro de preços.
CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta, de recursos
próprios do Município de Ibiam.
CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros serão próprios do Município do orçamento do exercício financeiro em vigor,
conforme segue:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E OBRAS
Projeto Atividade: 2013– MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRASNP.
Detalhamento: 339030510000- materiais para conservação em materiais de bens de uso comum do
povo.
Red. 43 fontes 1100, 1107.
CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento, referente será efetuado conforme cronograma de pagamento fixado pelo Decreto
Municipal 3570/2021. Para ambos os casos, o pagamento será efetuado, através de Ordem Bancária,
mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal eletrônica devidamente recebida e aceita por Servidor
responsável pelo recebimento.
A contratada deverá fornecer em cada entrega de carga de material, ticket de pesagem
acompanhando a nota fiscal da mesma, para servidor designado. A não apresentação destes
implica na não aceitação e pagamento da carga.
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Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, fornecimento de itens em
desacordo com o Edital, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção
monetária.
O pagamento somente será realizado após a comprovação de regularidade da documentação
obrigatória da licitante vencedora junto ao Processo Licitatório mediante a apresentação da
documentação obrigatória (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, Certidão de
Quitação da Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal,
Estadual, FGTS e INSS), e Falência e Concordata, devidamente atualizada.
Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei n.º 9.430, de 27.12.96. As pessoas
jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração
na forma do Anexo VI da IN SRF n.º 306 de 12 de março de 2003.
CLÁUSULA SÉTIMA: DO REAJUSTE
Não haverá reajuste, exceto 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 consolidada.
É assegurado à CONTRATADA o direito ao equilíbrio econômico financeiro (Art. 37, XXI, da CF),
procedendo-se à REVISÃO do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisível ou
previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as
obrigações pactuadas no presente instrumento.
§1º A CONTRATADA, quando for o caso deverá formular à Administração requerimento para a
REVISÃO do contrato, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém com
consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por ela.
I – A comprovação será feita por meio de documentos, tais como, lista de preços de fabricantes,
notas fiscais de aquisição de matérias primas, de transportes de mercadorias, alusivas à época da
elaboração da proposta e do momento do pedido de REVISÃO do contrato;
II – Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativa entre
a data da formulação da proposta e do momento do pedido de REVISÃO do contrato, evidenciando
o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.
III – A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, procederá a revisão do
contrato.
§ 2º Independentemente de solicitação, a administração poderá convocar a contratada assinar aditivo
de redução dos preços mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações
indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado.
CLÁUSULA OITAVA: VIGÊNCIA
O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência de até 12 meses a
partir da data de assinatura.
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
I – A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela entrega do objeto, bem como por quaisquer
danos decorrentes da entrega, causados à esta Municipalidade ou à terceiros.
II – A CONTRATADA obriga-se a 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, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo.
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 543

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
I – Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do serviço entregue,
sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprias falhas detectadas e
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por
parte da Contratada.
II – Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS DIREITOS DO MUNICÍPIO
Nos termos da Legislação, o Município pode exigir, a qualquer tempo, a sub-rogação do contrato, no
seu todo ou em parte a si próprio ou a quem determinar caso a execução não seja comprovadamente
a do Edital de Pregão nº 020/2021, indenizando o contratado pelo fornecimento dos produtos até
então efetuado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES
I – À Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá
sofrer as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente:
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. E demais sanções, conforme previsto no Edital e ata de registro de preços, parte
integrante deste processo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Da penalidade aplicada caberá recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, á autoridade
superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
14.10- A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante do
Contratante, conforme Portaria Municipal 193/2021, nos termos do art. 67 da lei n. 8.666 de 21 de
junho de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO
I – O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste
Edital e no Contrato, por parte da licitante vencedora, assegurará ao Município o direito de rescindir
o Contrato, 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 na
Cláusula Décima Primeira.
II – O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto
no art. 78 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores:
a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:
I.

o atraso injustificado, a juízo da Administração, na prestação do serviço licitado;

II. entrega do objeto fora das especificações constantes no Objeto deste contrato;
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III. a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, 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;
IV. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a prestação de serviço, assim como as de seus superiores;
V. o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste contrato, anotadas
na forma do § 1º, do art. 67, da Lei nº 8.666/93 atualizada;
VI. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
VII. a dissolução da empresa;
VIII. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa
que, a juízo da Administração, prejudique a execução deste Contrato;
IX. 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 o contrato; e
X. a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados,
impeditivos da execução do Contrato.
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administração;
c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
III – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada pela autoridade competente.
IV – A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77, da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA VINCULAÇÃO E DA PUBLICAÇÃO
Este contrato está vinculado ao Edital Pregão nº 020/2021, Processo Licitatório nº 049/2021, SRP:
017/2021, bem como à proposta apresentada pelo contratado e aos termos da Lei n.º 10.520, de 17
de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto
Municipal n. 1.351/05, e demais legislação vigente e pertinente. A administração providenciara a
publicação do extrato do presente contrato, até o dia 5 do mês subsequente, constados da data de
assinatura do presente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: EVENTUAL ATRASO DO MUNICÍPIO
Eventuais atrasos nos pagamentos serão remunerados utilizando-se os mesmos critérios que o
Município utiliza para penalizar os atrasos nas suas receitas de parte dos contribuintes.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Quaisquer modificações entre as partes, com relação aos assuntos relacionados a este contrato,
serão formalizadas por escrito, em duas vias, uma das quais visadas pelo destinatário, e que
constituirá prova de sua efetiva entrega.
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O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho
de 1993 atualizada. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, atualizada, e dos princípios gerais de Direito, Lei n. 10.520/2002 e Decreto Municipal n
1.351/05.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de
Tangará, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas testemunhas, em três
vias de igual teor, e forma sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos efeitos.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, .................
____________________

__________________________

JOARES TREVISOL
Prefeito Municipal em Exercício
CONTRATANTE

PROPONENTE VENCEDOR
CNPJ: ...............................
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

____________________________

Henrique Grassi Rossato
Advogado – OAB/SC 34.173
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ANEXO VI
PROCESSO LICITATÓRIO N. 049/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2021
SRP N. 017/2021
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES
_______________________________________________________, CNPJ nº ______ (razão social
da
Empresa)
_________________________
_____,
sediada
na
______________________________
(endereço
completo)
___________________________________________________________________,
DECLARA,
para fins do disposto no Art. 27, V, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9854/97, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos , em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, [salvo a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz.

__________________, _____, de ___________________ de 2021.

_______________________________________________________
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

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
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Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM
ANEXO VII
PROCESSO LICITATÓRIO N. 049/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2021
SRP N. 017/2021
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
_______________________________________________________, CNPJ nº ______ (razão social
da
Empresa)
_________________________
_____,
sediada
na
______________________________
(endereço
completo)
___________________________________________________________________,
em
cumprimento aos ditames Editalícios, utilizamo-nos da presente para declarar, sob as penas da lei,
que a referida empresa é ___________________ ( MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE), nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto
ao seu artigo 3º.
Declaramos ainda, que esta empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos do § 4º do art.
3º da Lei Complementar nº 123/06 e anexamos um dos documentos abaixo:
( ) Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante,
comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão
não superior a 30 (trinta) dias na data de abertura da licitação;
OU
( ) Prova de Optante pelo Simples Nacional, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias
na data de abertura da licitação;
OU
( ) Balanço de Resultado Econômico (Demonstração do Resultado do Exercício – DRE) referente
ao exercício de 2018, comprovando o faturamento permitido pela lei 123/06;

__________________, _____, de ___________________ de 2021.

_______________________________________________________
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

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
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Ibicaré
Prefeitura
EXTRATO 8TA CONTRATO 038/2019

Publicação Nº 3124200

MUNICÍPIO DE IBICARÉ
ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato Oitavo Termo Aditivo Contrato nº 038/2019
FUNDAMENTO LEGAL - Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993.
DA ALTERAÇÃO
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO DE ALTERAÇÃO
“DA VIGÊNCIA”
Ante a solicitação de prorrogação de prazo pela contratada por meio do Ofício 01/2021, protocolado em 22/06/2021, O Prazo de vigência
passará a vigorar até o dia 30 de setembro de 2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBICARÉ
CONTRATADA: CONSTRULACER COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI
CPF: 06.123.883/0001-03
Ibicaré, SC, aos 29 de junho de 2021.
Gianfranco Volpato
Prefeito
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Ibirama
Prefeitura
CONTRATO Nº : 94/2020 ADITIVO Nº : 2/2021

Publicação Nº 3124162

Contrato Nº : 94/2020
Aditivo Nº : 2/2021
Tipo Aditivo : Objeto
Contratante : MUNICIPIO DE IBIRAMA
Contratada : CONSTRUÇÃO CIVIL M G LTDA
CNPJ ........... ; 06.145.928/0001-40
Licitação : Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia 98/2020
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO PROJETADOS PARA RÓTULA
(ROTATÓRIA) NAS RUAS XV DE NOVEMBRO X PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BAIRRO AREADO, DA CIDADE DE IBIRAMA/SC.
Vigência : Início: 23/06/2021 Término: 31/12/2021
Assinatura : 23/06/2021
Valor R$ : 83.380,52 (Oitenta e Três Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Cinquenta e Dois Centavos )
Dotação : 409 - 05.001.1012.3449051910000000000.03000000
FISCAL: GERSON FRANCISCO

CONTRATO Nº : 97/2020 ADITIVO Nº : 4/2021

Publicação Nº 3124177

Contrato Nº : 97/2020
Aditivo Nº : 4/2021
Tipo Aditivo : Objeto
Contratante : MUNICIPIO DE IBIRAMA
Contratada : CONSTRUÇÃO CIVIL M G LTDA
CNPJ ........... : 06.145.928/0001-40
Licitação : Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia 99/2020
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO PROJETADOS PARA RÓTULA
(ROTATÓRIA) NAS RUAS GETULIO VARGAS X CASTRO ALVES E MARQUES DO HERVAL X MIRADOR, DA CIDADE DE IBIRAMA/SC.
Vigência : Início: 23/06/2021 Término: 31/12/2021
Assinatura : 23/06/2021
Valor R$ : 22.674,63
Dotação : 409 - 05.001.1012.3449051980000000000.03000000
FISCAL: GERSON FRANCISCO

CONTRATO Nº: 94/2021 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBIRAMA

Publicação Nº 3123933

MUNICIPIO DE IBIRAMA
-------------------------------------------------------------------Contrato Nº: 94/2021
Contratante: MUNICIPIO DE IBIRAMA
Contratada: RHAISSA SCHWINDEN GEHRKE – número de inscrição 33.513.153/0001-91
Licitação: Dispensa de Licitação 85/2021
Objeto: Contratação de empresa para remoção e instalação de vidros sob medida, a serem destinados para adequação dos corredores da
Escola Municipal Tancredo Neves, Bairro Serra São Miguel do município de Ibirama - SC.
Vigência: Início: 28/06/2021 Término: 31/12/2021
Assinatura: 28/06/2021
Valor R$: 6.215,15 (Seis Mil, Duzentos e Quinze Reais e Quinze Centavos)
Dotação: 175 - 07.001.2064.3449039160000000000.01010000
FISCAL: CRISTIANE SCHATTENBERG
--------------------------------------------------------------------
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Publicação Nº 3123929
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 71267390C4DEF107DA9F7DB57922EBB357EB1E68

MUNICÍPIO DE IBIRAMA.
-------------------------------------------------------------------DL - Processo Licitatório 85/2021.
Base legal: (II art.24 da Lei 8.666/93).
Objeto: Contratação de empresa para remoção e instalação de vidros sob medida, a serem destinados para adequação dos corredores da
Escola Municipal Tancredo Neves, Bairro Serra São Miguel do município de Ibirama - SC.
Contratada: Rhaissa Schwinden Gehrke ME - número inscrição 33.513.153/0001-91. Ibirama, 28 de junho de 2021. Adriano Poffo – Prefeito.
Registrado no TCE com a chave:
71267390C4DEF107DA9F7DB57922EBB357EB1E68

--------------------------------------------------------------------
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PROCESSO NR.:85 / 2021 LICITAÇÃO NR.:85 / 2021

Publicação Nº 3123932

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE IBIRAMA

RUA DR 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.:85 / 2021
b ) Licitação Nr.:85 / 2021
c ) Modalidade: Dispensa de Licitação
d ) Data Homologação: 28/06/2021
e ) Data da Adjudicação: 28/06/2021
f ) Objeto da Licitação: Contratação de empresa para remoção e instalação de vidros sob medida, a serem destinados para
adequação dos corredores da Escola Municipal Tancredo Neves, Bairro Serra São Miguel do município de Ibirama - SC.
g ) Fornecedores e Itens Vencedores:
62451880 - RHAISSA SCHWINDEN GEHRKE
Item Produto
1

Unidade Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

R$6.215,15

R$6.215,15

Total do Fornecedor:

R$6.215,15

Total da Homologação:

6.215,15

Execução de serviços - Remoção de SERVIÇO
todos os vidros trincados e quebrados;
Realização da troca do material
danificado de alumínio e colocação de
vidros novos, num total de 23,76m².

Ibirama, 28 de junho de 2021.
___________________________________
Adriano Poffo
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 056.499.899-07
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Içara
Prefeitura
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 006/FMAS/2021

Publicação Nº 3124337

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C5E242B69625D179C8F1D7CC7F4983C9B9ABDF40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 006/FMAS/2021
O Governo Municipal torna público o Processo de Dispensa de Licitação para locação de locação de imóvel para funcionamento do Centro
de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, localizado na Rua Coronel Marcos Rovaris, s/n, correspondente ao Lote n° 15 da
quadra n° 84, bairro Centro, com área de 130 m², matrículas 53.508, pelo período de 12(doze) meses, por força do artigo 24, inciso X, da
Lei 8.666/93.
CONTRATADO: VALDECIR OLIVIO BIF
Valor total: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Vigência: 12 meses a contar da assinatura do contrato
A presente publicação torna o ato eficaz.
Içara/SC, 28 de junho de 2021.
Dalvânia Pereira Cardoso
Prefeita Municipal

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 061/PMI/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IÇARA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 3124386

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8C3FF321497AC06C04030407DD78D84DAE5EDBA0

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/PMI/2021
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Data e horário da sessão de abertura:09/07/2021 às 09:00 horas.
Local: Setor de Licitações, Praça Pres. João Goulart, 120 - Paço Municipal Ângelo Lodetti - Içara – SC.
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa do ramo pertinente para a prestação de serviços de corte mecanizado de grama,
de forma parcelada, com rastelamento e recolhimento de todo o material proveniente do serviço para suprir as necessidades da Prefeitura
do Município de Içara/SC, seus Fundos, Secretarias e Departamento.
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, 28 de junho de 2021.
Tamara Scarpari Magagnin
Pregoeira

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 062/PMI/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IÇARA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 3124617

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 817C29431236B638EFFFE0C08DD68C7DAAB72086

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/PMI/2021
Tipo: MENOR PREÇO
Data e horário da sessão de abertura:12/07/2021 às 09:00 horas.
Local: Setor de Licitações, Praça Pres. João Goulart, 120 - Paço Municipal Ângelo Lodetti - Içara – SC.
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa do ramo pertinente para locação de hora de caminhão com guindaste articulado
(caminhão munck), incluindo operador e combustível, para serviços de conservação e manutenção das atividades de competência da Administração Municipal de Içara/SC.
Informações: Fone/Fax: (48) 3431-3539 e 3431-3500. Retirada do edital: através do endereço eletrônico: http://icara.impactolicitacoes.
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com.br/#/publico/licitacoes ou pelo site https://www.icara.sc.gov.br/ no link Licitações/Editais.
Içara – SC, 28 de junho de 2021.
Tamara Scarpari Magagnin
Pregoeira

PORTARIA Nº GP/1248/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123591

PORTARIA Nº GP/1248/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o art. 9.º, II, da Lei Complementar 3, de 27 de dezembro de 1999,
RESOLVE:
Art. 1.o Nomear o Sr. Evandro Cardoso Paulino, brasileiro, nascido em 22 de fevereiro de 1983, portador do CPF Nº 037.493.449-57, para
ocupar o cargo de Chefe de Setor III, Nível CC-4, na Secretaria de Fazenda, a partir desta data.
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 21 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 21 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1249/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123592

PORTARIA Nº GP/1249/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1.º Demitir a pedido, a Sra. Patrícia Da Corregio May Felacio, nascida em 13 de maio de 2020, portadora do CPF Nº 063.305.499-23,
admitida para ocupar o cargo de Técnico de Enfermagem (ESF), com carga horária de 40 horas semanais, a contar de 18 de junho de 2021.
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 21 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 21 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1250/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123595

PORTARIA Nº GP/1250/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021.
Instaurar processo administrativo disciplinar.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 73 da Lei Orgânica do Município,
e de conformidade com a Lei Complementar Nº 3, de 27 de dezembro de 1999, e
CONSIDERANDO o memorando interno 233/2021,
RESOLVE:
Art. 1.º Instaurar processo administrativo disciplinar em desfavor à Servidora J. F. B., matrícula Nº 12594, para averiguar se a referida
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servidora cumpriu as exigências do edital quando a sua posse, bem como eventual inserção de informação falsa em sua ficha cadastral,
conforme Inquérito Civil SIG/MP n. 06.2021.00002431-5, Portaria n. 0024/2021/02PJ/ICA.
Art. 2.º Ficam designados os servidores Angela Maria Salvador, Fernando Dagostin Spilere e Ana Paula Zanini Bunn, para sob a presidência
do primeiro, comporem a comissão especial responsável para analisar sanções cabíveis e apurar os fatos.
Art. 3.º A comissão tem o prazo de 60 dias para conclusão do processo administrativo, podendo, justificadamente, solicitar prorrogação por
igual período.
Art. 4.º A Comissão deverá iniciar seus trabalhos imediatamente após a publicação da presente Portaria, notificando-se de tudo, desde o
início.
Art. 5.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 21 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 21 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1251/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123599

PORTARIA Nº GP/1251/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021.
Instaurar processo administrativo disciplinar.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 73 da Lei Orgânica do Município,
e de conformidade com a Lei Complementar Nº 3, de 27 de dezembro de 1999,
RESOLVE:
Art. 1.º Instaurar processo administrativo disciplinar em desfavor à Servidora T.P.R., matrícula Nº 13343, para apurar as faltas injustificadas
cometidas pela servidora, em desconformidade com o art. 166, inciso III, da Lei Complementar Nº 3/1999, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Içara.
Art. 2.º Ficam designados os servidores Angela Maria Salvador, Fernando Dagostin Spilere e Ana Paula Zanini Bunn, para sob a presidência
do primeiro, comporem a comissão especial responsável para analisar sanções cabíveis e apurar os fatos.
Art. 3.º A comissão tem o prazo de 60 dias para conclusão do processo administrativo, podendo, justificadamente, solicitar prorrogação por
igual período.
Art. 4.º A Comissão deverá iniciar seus trabalhos imediatamente após a publicação da presente Portaria, notificando-se de tudo, desde o
início.
Art. 5.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 21 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 21 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1252/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123601

PORTARIA Nº GP/1252/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o art. 9.º, II, da Lei Complementar 3, de 27 de dezembro de 1999,
RESOLVE:
Art. 1.o Nomear a Sra. Angela Cunha Mendes, brasileira, nascida em 30 de agosto de 1979, portadora do CPF Nº 218.728.598-79, para
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ocupar o cargo de Chefe de Setor III, Nível CC-4, na Secretaria de Fazenda, a partir de 22 de junho de 2021.
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 21 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 21 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1253/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123605

PORTARIA Nº GP/1253/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município e em conformidade com o parágrafo único do art. 3.º Lei Complementar Nº 101/2014, de 20
de novembro de 2014,
CONSIDERANDO a permanência da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana
pelo novo de Corona vírus (COVID-19) no Município de Içara, declarada no Decreto N.º 120/2020, de 6 de julho de 2020,
RESOLVE:
Art. 1.º Admitir em caráter EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, a Sra. Elizandra Martins Alves, brasileira, nascida em 21 de dezembro de 1983,
portadora do CPF Nº 038.363.299-48, para ocupar o cargo de Técnico de Enfermagem (ESF), com carga horária de 40 horas semanais, a
contar de 7 de junho de 2021.
Art. 2.º O prazo de contração fica limitado ao prazo de vigência da situação de emergência em saúde pública.
Art. 3.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 21 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 21 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1254/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123606

PORTARIA Nº GP/1254/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com a Lei Complementar 3, de 27 de dezembro de 1999, Lei Complementar
101, de 20 de novembro de 2014, e Processo Seletivo – Edital Nº 001/2019 da Secretaria Municipal de Saúde,
RESOLVE:
Art. 1.º Demitir a pedido, a Sra. Cristiane de Oliveira Pizzetti, nascida em 9 de julho de 1983, portadora do CPF Nº 044.059.539-88, ocupante
do cargo de Fisioterapeuta com carga horária de 20 horas semanais, a partir desta data.
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 21 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 21 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos
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Publicação Nº 3123608

PORTARIA Nº GP/1255/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com a Lei Complementar Nº 101, de 20 de novembro de 2014 e Edital
002/2020 SMECT,
RESOLVE
Art. 1.o Admitir em caráter temporário, à Sra. Tayná Gonçalves Pereira, nascida em 31 de julho de 1995, portadora do CPF Nº 107.258.85955, para atuar como Professor, Habilitação, Nível II, em exercício no Centro de Educação Infantil Balão Mágico, com carga horária de 20, em
vaga de Michele Pereira Eugênio, em Licença Maternidade, no período de 21 de junho de 2021 a 16 de novembro de 2021.
Art. 2.° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 21 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 21 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1256/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123611

PORTARIA Nº GP/1256/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com a Lei Complementar Nº 101, de 20 de novembro de 2014 e Edital
002/2020 SMECT,
RESOLVE
Art. 1.o Admitir em caráter temporário, à Sra. Simone Fernandes Nunes Julio, nascida em 28 de abril de 1980, portadora do CPF Nº
040.292.849-06, para atuar como Professor, Habilitação, Nível II, em exercício na Escola Municipal de Ensino Fundamental São Rafael, com
carga horária de 20, em vaga transitória, no período de 17 de junho de 2021 a 14 de dezembro de 2021.
Art. 2.° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 21 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 21 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1257/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123612

PORTARIA Nº GP/1257/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com a Lei Complementar Nº 101, de 20 de novembro de 2014 e Edital
002/2020 SMECT,
RESOLVE
Art. 1.o Admitir em caráter temporário, à Sra. Rosemery Dagostin Frasson, nascida em 26 de novembro de 1977, portadora do CPF Nº
022.602.499-73, para atuar como Professor, Habilitação, Nível II, em exercício na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Arlete
Bitencourt Lodetti, com carga horária de 20, em vaga de Fátima Vieira Paulo, em Licença Tratamento de Saúde, no período de 17 de junho
de 2021 a 9 de agosto de 2021.
Art. 2.° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Paço Municipal Ângelo Lodetti, 21 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 21 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1258/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123614

PORTARIA Nº GP/1258/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com a Lei Complementar Nº 101, de 20 de novembro de 2014 e Edital
002/2020 SMECT,
RESOLVE
Art. 1.o Admitir em caráter temporário, o Sr. Jean Carlos de Souza Mota, nascido em 24 de fevereiro de 1968, portador do CPF Nº
789.849.557-87, para atuar como Professor, Habilitação, Nível III, Disciplina de Língua Portuguesa, em exercício na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Ângelo Zanellato, com carga horária de 40 horas semanais, em vaga de Suzana Martinhago Cardoso, em Licença para
Tratamento de Saúde, no período de 21 de junho de 2021 a 19 de agosto de 2021.
Art. 2.° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 21 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 21 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1259/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123634

PORTARIA Nº GP/1259/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com a Lei Complementar Nº 101, de 20 de novembro de 2014 e Edital
002/2020 SMECT,
RESOLVE
Art. 1.o Admitir em caráter temporário, a Sra. Jamile Maria Schiminski Mendes, nascida em 4 de maio de 1979, portadora do CPF Nº
025.273.269-35, para atuar como Professor, Habilitação, Nível II, em exercício na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ângelo Zanellato,
com a carga horária de 20 horas semanais, em vaga de Luiza Helena Martins, em Licença para Tratamento de Saúde, no período de 29 de
maio de 2021 a 27 de agosto de 2021.
Art. 2.° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 21 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 21 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos
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Publicação Nº 3123637

PORTARIA Nº GP/1260/21, DE 21 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com a Lei Complementar Nº 101, de 20 de novembro de 2014 e Edital
002/2020 SMECT,
RESOLVE
Art. 1.o Alterar a Portaria Nº GP/1185/21, que admitiu em caráter temporário a Sra. Hélbia Lucia Alves do Rosário, nascida em 6 de outubro
de 1964, portadora do CPF Nº 857.344.546-72, para atuar como Professor, Não Habilitado, Nível II, em exercício na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Ignácio João Monteiro, com carga horária de 20 horas semanais, em vaga de Joice Andrea de Moraes Supriano, em
trabalho remoto, de acordo com o Decreto Municipal Nº 099/2021, de 22 de abril de 2021, a partir de 29 de junho de 2021.
Art. 2.° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 21 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 21 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1261/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123641

PORTARIA Nº GP/1261/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com a Lei Federal 14.151 de 12 de maio de 2021,
RESOLVE:
Art. 1.º Afastar a servidora gestante, Tatiana Paz Rosa, nascida em 6 de abril de 1992, portadora do CPF Nº 058.860.769-05, ocupante do
cargo de Assistente Administrativo, conforme atestado médico de 18 de junho de 2021.
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 22 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 22 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1262/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123644

PORTARIA Nº GP/1262/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1.º Demitir a pedido, a Sra. Alenir da Silva Duarte Valins, nascida em 9 de janeiro de 1981, portadora do CPF Nº 038.631.029-75,
admitida em caráter temporário para atuar como Agente de Serviços Gerais, em exercício no Centro de Educação Paraíso da Mamãe, com
carga horária de 40 horas semanais, a contar de 21 de junho de 2021.
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 22 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
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Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 22 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1263/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123646

PORTARIA Nº GP/1263/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO OFÍCIO 056/2021 de 9 de junho de 2021,
RESOLVE:
Art. 1.º Substituir o servidor Fernando Dagostin Spilere pela servidora Maria Aparecida Dagostim, nos processos administrativos instaurados
pela portarias: Portaria Nº GP/103/20; Portaria Nº GP/144/20; Portaria Nº GP/145/20; Portaria Nº GP/202/20; Portaria Nº GP/204/20 e
Portaria Nº GP868/21, a contar de 18 de junho de 2021.
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 22 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 22 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1264/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123649

PORTARIA Nº GP/1264/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1.o Interromper licença para tratar de assuntos particulares, concedida pela Portaria Nº GP/1009/21, de 26 de abril de 2021, ao Sr.
Paulo Cesar da Silva, nascido em 16 de maio de 1977, portador do CPF 017.693.539-84, ocupante do cargo de motorista, a contar de 16
de junho de 2021.
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 22 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 22 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1265/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123652

PORTARIA Nº GP/1265/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1.º Demitir a pedido, a Sra. Maiara Borges Machado, nascida em 9 de abril de 1990, portadora do CPF Nº 067.216.929-02, ocupante
do cargo de Agente Comunitário de Saúde, a contar de 21 de junho de 2021.
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Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 22 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 22 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1266/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123653

PORTARIA Nº GP/1266/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o art. 122, da Lei Complementar 3, de 27 de dezembro de 1999,
RESOLVE:
Art. 1.o Prorrogar a Portaria GP/497/2021, que concedeu licença para tratamento de saúde, conforme laudo da junta médica municipal à
servidora Rosemari da Silva, nascida em 4 de maio de 1966, ocupante do Cargo da Categoria Funcional de Agente de Serviços Gerais, lotada
no Centro de Educação Infantil Tempo de Brincar, com carga horária de 40 horas semanais, por 90 dias, no período de 1.º de junho 2021
a 29 de agosto de 2021.
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 22 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 22 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1267/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123654

PORTARIA Nº GP/1267/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o art. 122 da Lei Complementar N° 3, de 27 de dezembro de 1999,
RESOLVE:
Art. 1.º Conceder licença para tratamento de saúde, conforme Laudo da Junta Médica Oficial do Município, à servidora Rosemari de Assis
Matiola, nascida em 21 de novembro de 1970, ocupante do Cargo da Categoria Funcional de professor, lotada no Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe, com carga horária de 40 horas semanais, por 15 dias, no período de 24 de maio 2021 a 7 de junho de 2021.
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 22 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 22 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos
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Publicação Nº 3123655

PORTARIA Nº GP/1268/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o art. 122, da Lei Complementar 3, de 27 de dezembro de 1999,
RESOLVE:
Art. 1.o Prorrogar a Portaria GP/1064/2021, que concedeu licença para tratamento de saúde, conforme laudo da junta médica municipal à
servidora Adriana Medeiros Rocha Ghizi, nascida em 14 de julho de 1975, ocupante do Cargo da Categoria Funcional de Professor, lotada
na Escola Municipal de Ensino Fundamental Quintino Rizzieri, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 3 de junho de 2021
a 30 de junho de 2021.
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 22 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 22 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1269/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123656

PORTARIA Nº GP/1269/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o art. 122 da Lei Complementar N° 3, de 27 de dezembro de 1999,
RESOLVE:
Art. 1.º Conceder licença para tratamento de saúde, conforme Laudo da Junta Médica Oficial do Município, à servidora Marielza Silveira
Felizardo, nascida em 5 de novembro de 1966, ocupante do Cargo da Categoria Funcional de Agente de Serviços Gerais, lotada na Escola
Municipal de Ensino Fundamental José Fernandes Silveira, com carga horária de 40 horas semanais, por 30 dias, no período de 12 de maio
de 2021 a 10 de junho de 2021.
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 22 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 22 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1270/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123658

PORTARIA Nº GP/1270/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o art. 122 da Lei Complementar N° 3, de 27 de dezembro de 1999,
RESOLVE:
Art. 1.º Conceder licença para tratamento de saúde, conforme Laudo da Junta Médica Oficial do Município, à servidora Nágila Fernandes
Dagostim, nascida em 25 de setembro de 1971, ocupante do Cargo da Categoria Funcional de Professor, lotada no Centro de Educação
Infantil Algodão Doce, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 24 de maio de 2021 a 22 de junho de 2021.
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 562

Paço Municipal Ângelo Lodetti, 22 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 22 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1271/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123661

PORTARIA Nº GP/1271/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o art. 122, da Lei Complementar 3, de 27 de dezembro de 1999,
RESOLVE:
Art. 1.o Prorrogar a Portaria GP/1177/2021, que concedeu licença para tratamento de saúde, conforme laudo da junta médica municipal à
servidora Gislaine Aparecida Crescencio Pizzetti, nascida em 25 de setembro de 1980, ocupante do Cargo da Categoria Funcional de Professor, lotada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Lúcia de Lucca, com carga horária de 40 horas semanais, por 30 dias, no período de
13 de maio de 2021 a 11 de junho de 2021.
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 22 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 22 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1272/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123662

PORTARIA Nº GP/1272/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VI do artigo 73 combinado com o
art. 98, II, ambos da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o art. 8 da Lei Complementar N° 3, de 27 de dezembro de 1999,
RESOLVE:
Art. 1.º Conceder readaptação para outra função, conforme laudo da junta médica municipal à servidora Salete Goulart Matos, nascida em
3 de janeiro de 1969, ocupante do cargo da Categoria Funcional de Professor, lotada na Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, com
carga horária de 40 horas semanais, atribuindo-lhe exercício na Escola Municipal de Ensino Fundamental Tranquillo Pissetti, no desenvolvimento de atividades pedagógicas, no período de 21 de junho de 2021 a 21 de dezembro 2021.
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 22 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 22 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

PORTARIA Nº GP/1273/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021

Página 563

Publicação Nº 3123663

PORTARIA Nº GP/1273/21, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VI do artigo 73 combinado com o
art. 98, II, ambos da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o art. 8 da Lei Complementar N° 3, de 27 de dezembro de 1999,
RESOLVE:
Art. 1.º Conceder readaptação para outra função, conforme laudo da junta médica municipal à servidora Thaise Alves, nascida em 10 de
abril de 1974, ocupante do cargo da Categoria Funcional de Professor, lotada na Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, com carga
horária de 40 horas semanais, atribuindo-lhe exercício no Centro de Educação Infantil Balão Mágico, no desenvolvimento de atividades
pedagógicas, no período de 7 de junho de 2021 a 7 de outubro de 2021.
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 22 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 22 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1274/21, DE 24 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123664

PORTARIA Nº GP/1274/21, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI do artigo 73 combinado com o art.
98, II, ambos da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1.º Conceder Remoção Por Permuta, para Edenilson José Prudêncio, nascido em 14 de junho de 1972, ocupante do Cargo da Categoria
Funcional de Professor, com carga horária de 40 horas semanais, lotado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ângelo Zanelato e
lotação complementar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Tranquilo Pissetti, e Vanderléia Aparecida Pizzetti Nunes, nascida em 18
de setembro de 1971, ocupante do Cargo da Categoria Funcional de Professor, com carga horária de 40 hora semanais, lotada na Escola
Municipal de Ensino Fundamental Maria Arlete Bitencourt Lodetti, passando a partir de 15 de junho de 2021, para as respectivas lotações:
Edenilson José Prudêncio, lotado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Arlete Bitencourt Lodetti, com carga horária de 40 horas
semanais, e Vanderléia Aparecida Pizzetti Nunes, lotada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ângelo Zanelato e lotação complementar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Tranquilo Pissetti, com carga horária de 40 horas semanais.
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 24 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 24 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos

PORTARIA Nº GP/1275/21, DE 24 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123665

PORTARIA Nº GP/1275/21, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 73 da Lei Orgânica do Município,
e de conformidade com a Lei Complementar Nº 3, de 27 de dezembro de 1999,
RESOLVE:
Art. 1.o Ficam designados os servidores Pedra Valdir Silvano, Jairo de Bitencourt e Luciana de Cássia Geremias em substituição às servidoras Jucelma Cardoso Cipriano, Inslane Roussenq Fortunato Felipe e Vanusa Savi Mondo, para sob a presidência da primeira, comporem
a Comissão responsável pela apuração de reconhecimento de exercício em função pedagógica, da servidora Marilda de Lagos Inácio, nos
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termos das Portarias GP/101/20, de 13 de agosto de 2020.
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti, 24 de junho de 2021.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal
Registrada a presente portaria na Secretaria da Fazenda em 24 de junho de 2021.
ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM
Diretoria de Gestão de Recursos
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Ilhota
Prefeitura
AVISO DE CREDENCIMENTO 003-2021 - CONSULTAS E PROCEDIMENTOS - FMS

Publicação Nº 3123943

CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021 – FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
HABILITAÇÃO DE ENTIDADES FILANTRÓPICAS, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS OU EMPRESAS, PARA A REALIZAÇÃO DE
OBJETO
EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, QUE DEMONSTREM CAPACIDADE JURÍDICA E
APTIDÃO TÉCNICA, PARA ATENDER A DEMANDA GERADA NAS UNIDADES DE SAÚDE SOB GESTÃO DO MUNICÍPIO DE ILHOTA.
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: O prazo para o cadastro dos interessados ficará aberto a partir da publicação do presente edital dia 29/06/2021 até
20/07/2021, no horário das 08h00 min às 12h00 min e das 13h00min às 17h00min, abertura no dia 21/07/2021 às 09h00min horas na sala de Reunião
da Comissão Municipal de Licitação.
REGIMENTO: Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.
MAIORES INFORMAÇÕES:
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no site www.ilhota.sc.gov.br e departamento de Compras e Licitações da PMI – Rua Dr.
Leoberto Leal, 160 – Centro – Ilhota – SC, ou informações pelo e-mail: licitacao3@ilhota.sc.gov.br - Telefone: (0xx47) 3343-8800 ramal 826.
Horário de Expediente da Prefeitura: Das 08h00min ao 12h00min. Das 13h00min as 17h00min.

ERICO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Ilhota, 28 de junho de 2021

AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 031 - 2021 MUL- REGISTRO DE PREÇO - SONDAGEM

Publicação Nº 3125043

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AAC5F028FE60CDFC737E142D04BEB0025B74BBF8
PROCESSO Nº 228/2021
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 031/2021 – MUL e Águas de Ilhota
REGISTRO DE PREÇO
SETOR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TIPO
MENOR PREÇO – TOTAL GLOBAL
DO OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM (SPT) PARA
OBJETO
DETERMINAR CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DE SOLO, ENSAIO DE COMPACTAÇÃO E ENSAIO DE CBR, conforme anexo I do
edital.
ENTREGA DOS ENVELOPES – PROPOSTA DE PREÇOS, HABILITAÇÃO e CREDENCIAMENTO: até o dia 09/07/2021 às 09h00min horas, Sala de Reunião da
Comissão Municipal de Licitação.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 09/07/2021 às 09h30min horas, após o credenciamento dos representantes.
REGIMENTO: Lei Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações, Decreto n° 3.931/2001, Decreto n° 3.555/2000 e subsidiariamente a Lei Complementar Nº. 123/2006 e a Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.
MAIORES INFORMAÇÕES:
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no site www.ilhota.sc.gov.br e departamento de Compras e Licitações da PMI – Rua Dr.
Leoberto Leal, 160 – Centro – Ilhota – SC, ou informações pelo e-mail: licitacao3@ilhota.sc.gov.br - Telefone: (0xx47) 3343-8800 ramal 8826.
Horário de Expediente da Prefeitura: Das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

ERICO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Ilhota, 28 de junho de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO TP 002-2021 - PMI - REFORMA DA COBERTURA DO GALPÃO

Publicação Nº 3125051

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C12A14FB9127BC3697E883376D8756CC64C8C51C
PROCESSO N° 229/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA
SETOR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TIPO
MENOR PREÇO – GLOBAL
REFORMA DA COBERTURA DO GALPÃO E DO ANEXO, PARA SER INSTALADA A SECRETARIA DE OBRAS E DE TRANSPORTES UROBJETO
BANO DO MUNICÍPIO DE ILHOTA, conforme edital e seus anexos.
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ENTREGA DOS ENVELOPES – PROPOSTA DE PREÇOS, HABILITAÇÃO e CREDENCIAMENTO: até o dia 14/07/21 às 09:30 horas, Sala de Reunião da Comissão Municipal de Licitação.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 14/07/21 às 09:30 horas, após o credenciamento dos representantes.
REGIMENTO: Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações e subsidiariamente a Lei Complementar Nº. 123/2006.
MAIORES INFORMAÇÕES:
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no site www.ilhota.sc.gov.br e departamento de Compras e Licitações da PMI – Rua Dr.
Leoberto Leal, 160 – Centro – Ilhota – SC, ou informações pelo e-mail: licitacao3@ilhota.sc.gov.br - Telefone: (0xx47) 3343-8800 ramal 826.
Horário de Expediente da Prefeitura: Das 07:00 às 13:00.

ERICO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Ilhota, 28 de junho de 2021.

DECRETO 741

Publicação Nº 3125074

DECRETO N° 741 DE 24 DE JUNHO DE 2021.
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pelo artigo 6º, incisos I e II, da Lei Municipal 2.046 de 04/11/2020
(LOA) e dá outras providências”.
O Prefeito do Município de Ilhota, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 72, IV da Lei Orgânica
do Município,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto um crédito adicional na importância de R$ 646.584,16 (seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro
reais e dezesseis centavos) destinado a suplementar as dotações abaixo descritas, pertencentes ao Orçamento Municipal vigente:
Órgão: 05 – Gabinete do Prefeito Municipal
Unidade Orçamentária: 001 – Gabinete do Prefeito Municipal
Funcional-programática: 04.122.0002
Atividade: 2.113 – Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/22222
Fonte de Recurso: 300 – SF Recursos Ordinários
Valor: R$ 50.000,00
Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/22226
Fonte de Recurso: 308900 – SF Alienação de Bens destinados a Outros Programas
Valor: R$ 5.300,00
Órgão: 12 – Fundo Municipal de Saúde de Ilhota
Unidade Orçamentária: 001- Departamento Municipal de Saúde de Ilhota
Funcional-programática: 10.301.0014
Projeto: 1.025 – Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/21223
Fonte de Recurso: 303868 – SF SUS - União - PAB Incremento
Valor: R$ 20.000,00
Órgão: 12 – Fundo Municipal de Saúde de Ilhota
Unidade Orçamentária: 001 – Departamento Municipal de Saúde
Funcional-programática: 10.301.0047
Atividade: 2.050 – Manutenção da Atenção Básica - PAB
Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/22216
Fonte de Recurso: 303300 – SF Transferências de Convênios - União/Saúde
Valor: R$ 28.452,00
Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/22217
Fonte de Recurso: 303883 – SF SUS - União - Farmácia Básica
Valor: R$ 24.932,50
Órgão: 12 – Fundo Municipal de Saúde de Ilhota
Unidade Orçamentária: 001 – Departamento Municipal de Saúde
Funcional-programática: 10.301.0047
Atividade: 2.051 – Manutenção da Saúde Bucal - ESB
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.1.90.00.00/22225
Fonte de Recurso: 303863 – SF Transferências de Convênios - União/Saúde
Valor: R$ 206.275,37
Órgão: 12 – Fundo Municipal de Saúde de Ilhota
Unidade Orçamentária: 001- Departamento Municipal de Saúde de Ilhota
Funcional-programática: 10.301.0047
Atividade: 2.053 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS
Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/22218
Fonte de Recurso: 303300 – SF Transferências de Convênios - União/Saúde
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Valor: R$ 22.940,00
Órgão: 12 – Fundo Municipal de Saúde de Ilhota
Unidade Orçamentária: 001- Departamento Municipal de Saúde de Ilhota
Funcional-programática: 10.302.0047
Atividade: 2.058 - Manutenção do Programa Média Complexidade
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.1.90.00.00/22224
Fonte de Recurso: 303864 – SF SUS - União - Atenção Primária a Saúde - APS
Valor: R$ 100.00,00
Órgão: 12 – Fundo Municipal de Saúde de Ilhota
Unidade Orçamentária: 002- Departamento Vigilância Sanitária
Funcional-programática: 10.304.0047
Atividade: 2.059 – Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária
Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/22219
Fonte de Recurso: 303300 – SF Transferências de Convênios - União/Saúde
Valor: R$ 17.269,50
Órgão: 12 – Fundo Municipal de Saúde de Ilhota
Unidade Orçamentária: 003 – Departamento de Vigilância Epidemiológica
Funcional-programática: 10.305.0047
Atividade: 2.060 – Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.1.90.00.00/22223
Fonte de Recurso: 303867 – SF SUS - União - Vigilância em Saúde Epidemiologia
Valor: R$ 54.473,79
Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/22220
Fonte de Recurso: 303867 – SF SUS - União - Vigilância em Saúde Epidemiologia
Valor: R$ 16.941,00
Órgão: 13 – Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 003 – Departamento Munic. de Assistência Social
Funcional-programática: 10.305.0047
Atividade: 2.078 – Proteção Social Especial de Média Complexidade
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.1.90.00.00/21695
Fonte de Recurso: 300 – SF Recursos Ordinários
Valor: R$ 5.000,00
Órgão: 21 – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Unidade Orçamentária: 001- Departamento Saneamento Básico
Funcional-programática: 17.512.0041
Atividade: 2.073 - Manutenção e Funcionamento do Departamento de Águas e Saneamento
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.1.90.00.00/374
Fonte de Recurso: 100611 – Recursos Ordinários - SAMAE
Valor: R$ 80.000,00
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/376
Fonte de Recurso: 100611 – Recursos Ordinários -SAMAE
Valor: R$ 15.000,00
Art. 2° O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recurso proveniente do superávit financeiro apurado no balanço do exercício
anterior, na importância de R$ 551.584,16 (quinhentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), e
por conta excesso de arrecadação verificado no corrente exercício na importância de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), observada a
destinação por fonte de recurso - DFR.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Ilhota (SC), 24 de junho de 2021.
Erico de Oliveira
Prefeito Municipal

DECRETO 742

Publicação Nº 3125080

DECRETO N° 742 DE 24 DE JUNHO DE 2021
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pelo artigo 6º, inciso III, da Lei Municipal 2.046 de 04/11/2020 (LOA)
e dá outras providências”.
O Prefeito do Município de Ilhota, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 72, IV da Lei Orgânica
do Município,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto crédito adicional na importância de R$ 413.490,00 (quatrocentos e treze mil, quatrocentos e noventa reais) destinados
a suplementar a dotações abaixo descritas, pertencentes ao Orçamento Municipal vigente:
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Órgão: 27 – Secretaria C.I. e Transparência Pública
Unidade Orçamentária: 001 – Departamento C.I. e Transparência Pública
Funcional-programática: 04.124.004
Atividade: 2.117 – Manutenção e Func. do Controle Interno e Transparência Pública Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.1.91.00.00/156
Fonte de Recurso: 100 – Recursos Ordinários
Valor: R$ 2.990,00
Órgão: 12 – Fundo Municipal de Saúde de Ilhota
Unidade Orçamentária: 002 – Departamento de Vigilância Sanitária
Funcional-programática: 10.304.0047
Atividade: 2.059 – Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.1.91.00.00/210
Fonte de Recurso: 100002 – Recursos Ordinários - Vigilância Sanitária
Valor: R$ 4.500,00
Órgão: 11 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 001- Departamento de Ensino Fundamental
Funcional-programática: 12.361.0040
Atividade: 2.014 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.1.90.00.00/231
Fonte de Recurso: 101 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos
Valor: R$ 300.000,00
Órgão: 11 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 002 – Departamento de Ensino Infantil
Funcional-programática: 12.365.0040
Atividade: 2047 – Manutenção do Ensino Infantil
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.1.91.00.00/274
Fonte de Recurso: 101800 – SF Transferências do FUNDEB 60%
Valor: R$ 100.000,00
Órgão: 20 – Fundação Municipal de Esportes
Unidade Orçamentária: 001 – Fundação Municipal de Esportes
Funcional-programática: 27.812.0020
Atividade: 2019 – Manutenção da Fundação Municipal de Esportes
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.1.91.00.00/335
Fonte de Recurso: 100 – Recursos Ordinários
Valor: R$ 6.000,00
Art. 2° Os créditos abertos no artigo anterior serão cobertos com recursos provenientes das anulações parciais e totais das dotações abaixo
descritas, na mesma importância:
Órgão: 27 – Secretaria C.I. e Transparência Pública
Unidade Orçamentária: 001 – Departamento C.I. e Transparência Pública
Funcional-programática: 04.124.004
Atividade: 2.117 – Manutenção e Func. do Controle Interno e Transparência Pública Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/158
Fonte de Recurso: 100 – Recursos Ordinários
Valor: R$ 2.990,00
Órgão: 12 – Fundo Municipal de Saúde de Ilhota
Unidade Orçamentária: 002 – Departamento de Vigilância Sanitária
Funcional-programática: 10.304.0047
Atividade: 2.059 – Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.1.90.00.00/209
Fonte de Recurso: 100002 – Recursos Ordinários - Vigilância Sanitária
Valor: R$ 4.500,00
Órgão: 11 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 001- Departamento de Ensino Fundamental
Funcional-programática: 12.361.0040
Atividade: 2.014 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/233
Fonte de Recurso: 101 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos
Valor: R$ 300.000,00
Órgão: 11 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 002 – Departamento de Ensino Infantil
Funcional-programática: 12.365.0040
Atividade: 2047 – Manutenção do Ensino Infantil
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.1.91.00.00/272
Fonte de Recurso: 101900 – SF Transferências do FUNDEB 40%
Valor: R$ 100.000,00
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Órgão: 20 – Fundação Municipal de Esportes
Unidade Orçamentária: 001 – Fundação Municipal de Esportes
Funcional-programática: 27.812.0020
Atividade: 2019 – Manutenção da Fundação Municipal de Esportes
Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/339
Fonte de Recurso: 100 – Recursos Ordinários
Valor: R$ 6.000,00
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Ilhota (SC), 24 de junho de 2021.
Erico de Oliveira
Prefeito Municipal
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Imarui
Prefeitura
EDITAL Nº 009-2021 - PRORROGA EDITAL BOMBEIROS

Publicação Nº 3123908

EDITAL Nº 009/2021
PRORROGA O PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO CONFORME EDITAL Nº 001/2020/PMI.
PATRICK CORRÊA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, em especial pelo disposto no art. 61, VI da Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO, o Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020/PMI, de 08 de junho de 2020, que em seu item 9.1 prevê a prorrogação de sua vigência, uma única vez, por igual período, atendendo o interesse público; e
CONSIDERANDO, a divulgação e homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado, através do Edital nº 001/2020/PMI, em
29 de junho de 2020,
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano a partir da data do vencimento do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020/PMI, cuja
homologação foi disponibilizada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
Imaruí, 22 de junho de 2021.
PATRICK CORRÊA
Prefeito Municipal de Imaruí
Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
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Imbituba
Prefeitura
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO Nº 06/2021 DISPENSA Nº 01/2021 - SEASH

Publicação Nº 3124399

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C1AE1CC6695EDDA18B7AE84F929118AB0DF538CB

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021
SEASH
Objeto: “CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS PARA OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SEASH”
Contratado: GABRIELA BREMM RIBEIRO 01761334026.
CNPJ: 23.157.888/0001-76.
Valor Total: R$ 16.902,35 (Dezesseis mil novecentos e dois reais e trinta e cinco centavos).
Fundamento: Artigo 24, Inciso V da Lei 8.666/93, e suas alterações.
Imbituba, 29 de junho de 2021.
Stela Lane Napoleão
Secretária Municipal de Assistência Social Habitação.

PORTARIA PMI/SEAD Nº 728/2021

Publicação Nº 3125025

PORTARIA PMI/SEAD Nº 728, de 28 de junho de 2021.
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 Complementar nº 1.984, de 16 de dezembro de 1999, Lei Complementar nº 2.952, 29 de agosto de 2006, considerando ainda o disposto no
Memorando nº 14.811/2021 e na legislação em vigor;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença-prêmio, a servidora, Sra. ONILEDA DE SOUZA MATTA GUIMARÃES, Professora, inscrita no CPF sob o n.º
733.769.069-04, admitida em 06/02/2014, contrato nº 7616, referente ao q-inq-ênio devido, com conversão de 1/3 em abono pecuniário
e fruição conforme quadro abaixo:
Período aquisitivo

Períodos de Fruição

2014 a 2019

03/10/2022 a 01/12/2022

Conversão
Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de
junho de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 28 de junho de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior 		
Prefeito Municipal 			

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.

PORTARIA PMI/SEAD Nº 729/2021

Publicação Nº 3125027

PORTARIA PMI/SEAD Nº 729, de 28 de junho de 2021.
Dispõe sobre a Evolução Funcional mediante Promoção Vertical do servidor 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 Complementar 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 ainda o disposto na legislação em vigor; considerando a Nota Técnica SEI nº 20581/ME expedida pelo Ministério
da Economia, dirimindo a aplicabilidade da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 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;
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RESOLVE:
Art. 1º Promover, o servidor municipal de carreira abaixo relacionado, através do instituto da Evolução Funcional mediante PROMOÇÃO
VERTICAL, conforme estabelecido na tabela a seguir:
Matr.

Nome

CPF

Cargo

Nível/
Subnível Anterior

Nível/ Subnível
Posterior

Memo/Prot.

5905

Leonardo da Silva
Teixeira

054.007.349-01

Técnico em Agrimensura

10.1E

10.2E

17.426/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 28 de junho de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior 		
Prefeito Municipal 			

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.

PORTARIA PMI/SEAD Nº 730/2021

Publicação Nº 3125034

PORTARIA PMI/SEAD Nº 730, de 28 de junho de 2021.
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 17.387/2021
e na legislação em vigor;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença-prêmio, ao servidor, Sr. GILNEI CARDOSO, Agente Administrativo, inscrito no CPF sob o n.º 375.926.889-72, admitido em 10/02/2016, contrato nº 8605, referente ao q-inq-ênio devido, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e fruição conforme
quadro abaixo:
Período aquisitivo

Períodos de Fruição
06/03/2023 à 04/04/2023
26/02/2024 à 26/03/2024

2016 a 2021

Conversão
Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de
agosto de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 28 de junho de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior 		
Prefeito Municipal 			

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.

PORTARIA PMI/SEAD Nº 731/2021

Publicação Nº 3125040

PORTARIA PMI/SEAD Nº 731, de 28 de junho de 2021.
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 Complementar nº 1.984, de 16 de dezembro de 1999, Lei Complementar nº 2.952, 29 de agosto de 2006, considerando ainda o disposto no
Memorando nº 14.471/2021 e na legislação em vigor;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença-prêmio, a servidora, Sra. MARCIA PADILHA DE MORAIS, Professora, inscrita no CPF sob o n.º 029.559.749-60,
admitida em 06/02/2014, contrato nº 7554, referente ao q-inq-ênio devido, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e fruição conforme
quadro abaixo:
Período aquisitivo

Períodos de Fruição

2014 a 2019

19/10/2021 a 17/12/2021

Conversão
Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de
junho de 2021.

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

PORTARIA PMI/SEAD Nº 732/2021

Publicação Nº 3125042

PORTARIA PMI/SEAD Nº 732, de 28 de junho de 2021.
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 2.318/2021
e na legislação em vigor;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença-prêmio, a servidora, Sra. CRISTINA STEMPOSKI FAGUNDES, Agente Administrativa, inscrita no CPF sob o n.º
877.502.369-53, admitida em 02/07/2015, contrato nº 8431, referente ao q-inq-ênio devido, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e
fruição conforme quadro abaixo:
Período aquisitivo

Períodos de Fruição
08/09/2021 a 07/10/2021
05/10/2022 a 03/11/2022

2015 a 2020

Conversão
Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de
junho de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 28 de junho de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior 			
Prefeito Municipal 				

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.

PORTARIA PMI/SEAD Nº 733/2021

Publicação Nº 3125045

PORTARIA PMI/SEAD Nº 733, de 28 de junho de 2021.
Dispõe sobre a Nomeação de Motorista, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na
Lei n.º 4.644, de 15 de dezembro de 2015 e o artigo 37, II, da CR/88, considerando ainda o Memorando nº 3.263/2021;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 29 de junho de 2021, o(a) Sr(a). WAGNER CAMARGO DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 004.861.860-83,
aprovado no Processo Seletivo Simplificado Edital nº 14/2018 na 10ª colocação, para exercer o cargo/função temporária de Motorista, com
a remuneração consignada na legislação pertinente, em razão do afastamento da titular do cargo Sr. Luciano Geremias da Silva, que encontra-se no exercício de função de confiança.
Art. 2º O(A) nomeado(a) para o referido cargo tem o prazo de até 30 dias, a contar da publicação deste ato, para entregar toda a documentação exigida como requisito fundamental à sua contratação e, com isso, tomar posse.
Art. 3º Após assinatura do termo de posse caso constatada a sua aptidão de acordo com os preceitos da Instrução Normativa CI nº
003/2019, o(a) nomeado(a) terá o prazo de até 15 (quinze) dias para se apresentar para o labor e entrar em exercício.
Art. 4º Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo apontado no art. 2º.
Art. 5º O(A) servidor(a) empossado(a) que não entrar em exercício no prazo estabelecido no art. 3º será exonerado(a), de ofício, do cargo
ao qual fora nomeado(a).
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba SC, 28 de junho de 2021.
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.
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PORTARIA PMI/SEAD Nº 734/2021

Publicação Nº 3125046

PORTARIA PMI/SEAD Nº 734, de 28 de junho de 2021.
Dispõe sobre a Nomeação de Motorista, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na
Lei n.º 4.644, de 15 de dezembro de 2015 e o artigo 37, II, da CR/88, considerando ainda o Memorando nº 3.263/2021;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 29 de junho de 2021, o(a) Sr(a). PAULO MARCOS DE SOUZA, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 947.025.609-30,
aprovado no Processo Seletivo Simplificado Edital nº 14/2018 na 11ª colocação, para exercer o cargo/função temporária de Motorista, com a
remuneração consignada na legislação pertinente, em razão do afastamento da titular do cargo Sr. Leonel Teixeira Estácio, que encontra-se
no auxílio-doença.
Art. 2º O(A) nomeado(a) para o referido cargo tem o prazo de até 30 dias, a contar da publicação deste ato, para entregar toda a documentação exigida como requisito fundamental à sua contratação e, com isso, tomar posse.
Art. 3º Após assinatura do termo de posse caso constatada a sua aptidão de acordo com os preceitos da Instrução Normativa CI nº
003/2019, o(a) nomeado(a) terá o prazo de até 15 (quinze) dias para se apresentar para o labor e entrar em exercício.
Art. 4º Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo apontado no art. 2º.
Art. 5º O(A) servidor(a) empossado(a) que não entrar em exercício no prazo estabelecido no art. 3º será exonerado(a), de ofício, do cargo
ao qual fora nomeado(a).
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba SC, 28 de junho de 2021.
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.

PORTARIA PMI/SEAD Nº 735/2021

Publicação Nº 3125049

PORTARIA PMI/SEAD Nº 735, de 28 de junho de 2021.
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 Protocolo nº 9.814/2021 e
na legislação em vigor;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença-prêmio, ao servidor, Sr. EVERTON LUIZ DE FARIAS, Operador de Máquinas, inscrito no CPF sob o n.º 017.308.38979, admitido em 01/04/2016, contrato nº 8819, referente ao q-inq-ênio devido, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e fruição
conforme quadro abaixo:
Período aquisitivo

Períodos de Fruição
03/01/2022 a 01/02/2022
02/01/2023 a 31/01/2023

2016 a 2021

Conversão
Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de
julho de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 28 de junho de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior 			
Prefeito Municipal 				

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.
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Publicação Nº 3125053

PORTARIA PMI/SEAD Nº 736, de 28 de junho de 2021.
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 Protocolo nº 12.760/2019 e
na legislação em vigor;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença-prêmio, a servidora, Sra. ROSA DE SOUZA LEONIDAS CORREA, Servente Merendeira, inscrita no CPF sob o n.º
591.806.929-15, admitida em 31/05/2010, contrato nº 5474, referente ao q-inq-ênio devido, com conversão de 1/3 em abono pecuniário
e fruição conforme quadro abaixo:
Período aquisitivo

Períodos de Fruição

2015 a 2020

05/08/2022 a 03/11/2022

Conversão
Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de
julho de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 28 de junho de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior 			
Prefeito Municipal 				

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.

PORTARIA PMI/SEAD Nº 737/2021

Publicação Nº 3125055

PORTARIA PMI/SEAD Nº 737, de 28 de junho de 2021.
Dispõe sobre a alteração a pedido, do período de fruição de licença-prêmio, concedido através da PORTARIA PMI/SEAD Nº 701, de 18 de
junho de 2021, 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 Complementar nº 1.984, de 16 de dezembro de 1999, Lei Complementar nº 2.952, 29 de agosto de 2006, considerando ainda o disposto no
Protocolo nº 7.592/2021 e na legislação em vigor;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar a pedido, o período de fruição de licença-prêmio, concedido através da PORTARIA PMI/SEAD Nº 701, de 18 de junho de
2021, da servidora, Sra. TATIANE SÁ DE SOUZA, Professora, inscrita no CPF sob o n.º 045.108.059-93, admitida em 11/02/2016, contrato
nº 8589, referente ao q-inq-ênio devido, e nova fruição conforme quadro abaixo:
Período aquisitivo

Períodos de Fruição

2016 a 2021

02/08/2021 a 29/09/2021

Conversão
Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de
junho de 2021.

Art. 2º Foi concedido a conversão de 1/3 em abono pecuniário, no mês de junho de 2021, conforme PORTARIA PMI/SEAD Nº 701, de 18
de junho de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 28 de junho de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior 			
Prefeito Municipal 				

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.
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Publicação Nº 3125056

PORTARIA PMI/SEAD Nº 738, de 28 de junho de 2021.
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 Protocolo nº 367/2021 e na
legislação em vigor;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença-prêmio, a servidora, Sra. SANDRA MARIA DOS SANTOS, Auxiliar de Serviços, inscrita no CPF sob o n.º 496.820.75904, admitida em 24/06/1998, contrato nº 510, referente ao q-inq-ênio devido, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e fruição conforme quadro abaixo:
Período aquisitivo
2014 a 2019

Períodos de Fruição
01/02/2022 a 01/03/2022

Conversão
Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de julho de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 28 de junho de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior 		
Prefeito Municipal 			

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.

PORTARIA PMI/SEAD Nº 739/2021

Publicação Nº 3125057

PORTARIA PMI/SEAD Nº 739, de 28 de junho de 2021.
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 Protocolo nº 2.531/2021 e
na legislação em vigor;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença-prêmio, a servidora, Sra. PAULA DA ROCHA VIEIRA, Agente Administrativa, inscrita no CPF sob o n.º 069.950.93941, admitida em 10/02/2016, contrato nº 8606, referente ao q-inq-ênio devido, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e fruição
conforme quadro abaixo:
Período aquisitivo

Períodos de Fruição
07/03/2022 a 05/04/2022
03/04/2023 a 02/05/2023

2016 a 2021

Conversão
Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de junho de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 28 de junho de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior			
Prefeito Municipal 			

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.

PORTARIA PMI/SEAD Nº 740/2021

Publicação Nº 3125058

PORTARIA PMI/SEAD Nº 740, de 28 de junho de 2021.
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 Protocolo nº 8.825/2021 e
na legislação em vigor;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença-prêmio, a servidora, Sra. MARILI NOEMIA CARDOSO, Assistente Administrativa, inscrita no CPF sob o n.º
003.415.899-50, admitida em 10/07/2001, contrato nº 1337, referente ao q-inq-ênio devido, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e
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fruição conforme quadro abaixo:
Período aquisitivo

Períodos de Fruição
01/07/2021 a 30/07/2021
01/09/2021 a 30/09/2021

2016 a 2021

Conversão
Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de
junho de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 28 de junho de 2021.
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.

PORTARIA PMI/SEAD Nº 741/2021

Publicação Nº 3125059

PORTARIA PMI/SEAD Nº 741, de 28 de junho de 2021.
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 Protocolo nº 9.967/2021 e
na legislação em vigor;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença-prêmio, ao servidor, Sr. NAZARENO DE SOUZA PACHECO, Motorista, inscrito no CPF sob o n.º 728.191.629-91,
admitido em 30/01/2009, contrato nº 4703, referente ao q-inq-ênio devido, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e fruição conforme
quadro abaixo:
Período aquisitivo

Períodos de Fruição
03/01/2022 a 01/02/2022
02/01/2023 a 31/01/2023

2014 a 2019

Conversão
Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de
junho de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 28 de junho de 2021.
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.

PORTARIA PMI/SEAD Nº 742/2021

Publicação Nº 3125060

PORTARIA PMI/SEAD Nº 742, de 28 de junho de 2021.
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 Complementar nº 1.984, de 16 de dezembro de 1999, Lei Complementar nº 2.952, 29 de agosto de 2006, considerando ainda o disposto no
Protocolo nº 2.025/2021 e na legislação em vigor;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença-prêmio, ao servidor, Sr. MARCOS SILVEIRA DA COSTA SANTOS, Professor, inscrito no CPF sob o n.º 026.771.63039, admitido em 11/02/2016, contrato nº 8620, referente ao q-inq-ênio devido, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e fruição
conforme quadro abaixo:
Período aquisitivo

Períodos de Fruição

2016 a 2021

01/03/2022 a 28/04/2022

Conversão
Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de
junho de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 28 de junho de 2021.
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.
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Indaial
Prefeitura
CONTRATO Nº 121/2021

Publicação Nº 3123755
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 15B1911E1326F67A888EF1718B8138168B653685

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 121/2021
CONTRATADA: AUTO SOCORRO MACHADO EIRELI
CPF: 09.199.835/0001-97
OBJETO DO CONTRATO: Constitui-se como objeto do presente termo de contrato, a Contratação de empresa especializada na execução
dos serviços de guincho para transporte, ocasionado por remoção e recolhimento de veículos leves e pesados, com disponibilização de pátio
para depósito de veículos apreendidos em circulação no Município de Indaial em decorrência de contravenção à legislação de trânsito e de
outras situações que possibilitem ou exijam estes serviços, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
PRAZO: 28 de junho de 2021 até 28 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2021.
15B1911E1326F67A888EF1718B8138168B653685

CONTRATO Nº 122/2021

Publicação Nº 3123790
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4D3E78E356D8E0F9F55FC87EA4A813A0AAF8E9E4

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 122/2021
CONTRATADA: TESTO EDITORA E EVENTOS LTDA ME
CPF: 15.555.787/0001-25
OBJETO DO CONTRATO: Constitui-se como objeto do presente termo de contratoo credenciamento de pessoas jurídicas, que desempenhem
atividades nos ramos de radiodifusão, periódicos impressos e online, para veiculação de mídias fornecidas pelo município de Indaial, a fim
de dar ampla publicidade de atos e ações institucionais, como programas e campanhas de educação, saúde, desenvolvimento econômico,
meio ambiente, esporte, cultura, lazer, obras, serviços, festividades municipais e outros eventos, observados os ditames do Art. 37, § 1º da
Constituição Federal, principalmente o princípio constitucional da publicidade, segundo critérios, termos e condições estabelecidas no edital
e nos seus anexos.
VALOR ESTIMADO: R$ 200.399,70
PRAZO: 28 de junho de 2021 até 28 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2021.
4D3E78E356D8E0F9F55FC87EA4A813A0AAF8E9E4

CONVÊNIO Nº 006/2021

Publicação Nº 3124527
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B83937E2F8739906A2CCEF4BB0E9DAD423347570

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONVÊNIO Nº 006/2021
CONVENIADA: REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE INDAIAL.
CNPJ: 79.374.245/0001-39
OBJETO DO CONVÊNIO: O presente convênio tem por objeto o repasse de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a CONVENENTE, destinado a
aquisição de bens móveis, conforme constante no plano de trabalho anexo deste termo, e ainda, nos termos da Lei n° 5.896/2021.
PRAZO: 23 de junho de 2021 até 23 de junho de 2022.
VALOR: R$ 60.000,00
DATA DA ASSINATURA: 23/06/2021.
B83937E2F8739906A2CCEF4BB0E9DAD423347570

DECRETO Nº 3744/2021

Publicação Nº 3123881

. DECRETO Nº 3744/21
. De 28 de junho de 2021
ALTERA DECRETO 3662/2021 QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL E REGULARIZAÇÃO DE
VIA PÚBLICA.
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso das atribuições legais que lhe conferem o artigo 92, incisos VII e VIII da Lei
Orgânica do Município e demais dispositivos legais em vigor, e considerando que esta via existe a mais de 30 anos,
DECRETA:
Art. 1º - Fica Declarada de Utilidade Pública, de acordo com o Decreto-Lei nº 3.365 de 21/06/41 e alterações, para fins de desapropriação
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amigável e domínio municipal, a seguinte área do imóvel, com área total de 237,20m², Transcrição 19.219, Ofício de Registro de Imóveis
da Comarca de Indaial, de propriedade do espólio de Max Thurow e Outros:
Inicia-se esta descrição pela FRENTE com a Rua Reinhold Schroeder em 12,04m seguindo em direção aos fundos, pelo lado esquerdo da
Rua Reinhold Schroeder em linha sinuosa com 19,23 m, confrontando com terras de Max Thurow e Alice Thurow - Transcrição 19.219 - Livro
Nº 3-H, fls. 242 – Ofício Registro de Imóveis – Comarca de Indaial/SC, sendo este o lado IMPAR, deste ponto segue em direção ao lado par
com 12,84 m até lado direito da Reinhold Schroeder, sendo este os FUNDOS, deste ponto segue em direção a frente pelo lado direito com
20,34 m, confrontado com terras de Max Thurow e Alice Thurow - Transcrição 19.219 - Livro Nº 3-H, fls. 242 – Ofício Registro de Imóveis
– Comarca de Indaial/SC, sendo este o lado PAR.
Art. 2º - A área de terras ora desapropriada com base no artigo 5º do Decreto-Lei nº 3.365, combinado com a Lei 6.602/78 e 9785/99,
destinar-se-á a regularização de parte de via pública, via esta já consolidada e denominada VIA PÚBLICA Rua Lorenz, Bairro Encano, por
meio da Lei Municipal nº 1025/1978.
Art. 3º - A desapropriação objeto do presente Decreto se dá por via amigável, sem ônus para o Município, ficando sob a responsabilidade
do Município a escrituração da área ora desapropriada.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Indaial, em 28 de junho de 2021.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei
TERMO DE COMPROMISSO DE DOAÇÃO
Pelo presente termo, O espólio de Max Thurow, brasileiro, aposentado, nascido aos 21/10/1922, filho de Richard Thurow e Bertha Thurow,
portador da Cédula de Identidade nº 3R/ 825.457 SSI/SC, inscrito no CPF sob nº 112.486.379-68, endereço eletrônico não informado e
espólio de Alice Thurow, brasileira, aposentada, nascida aos 11/05/1933, filha de Leopoldo Paupitz e Alma Paupitz, portadora da Cédula
de Identidade nº 565.886 SSP/SC, inscrita no CPF sob nº 015.007.989-32, endereço eletrônico não informado, que eram casados pelo
Regime da Comunhão Universal de Bens, antes da vigência da Lei 6515/77, com endereço Rua Reinhold Schroeder, s/nº, Bairro Encano
Baixo, nesta cidade de Indaial/SC, representados neste ato por sua inventariante: Crista Thurow Imme, brasileira, aposentada, casada,
nascida aos 25/12/1953, filha de Max Thurow e Alice Thurow, portadora da Cédula de Identidade nº 565.884 SSP/SC, inscrita no CPF sob nº
218.745.069-49, endereço eletrônico não informado, domiciliada a Rua Reinhold Schroeder, nº 1610, Bairro Encano Baixo, nesta cidade de
Indaial/SC sem quaisquer ônus para o município, doa uma faixa de terras, de uma parte total de terras registrado na Transcrição 19.219 Livro Nº 3-H, fls. 242 – Ofício Registro de Imóveis – Comarca de Indaial/SC, para fins de abertura/oficialização de via pública, com área total
de 237,20 m², localizado no bairro Encano, Rua Reinhold Schroeder com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se esta descrição
pela FRENTE com a Rua Reinhold Schroeder em 12,04
m seguindo em direção aos fundos, pelo lado esquerdo da Rua Reinhold Schroeder em linha sinuosa com 19,23 m, confrontando com terras
de Max Thurow e Alice Thurow - Transcrição 19.219 - Livro Nº 3-H, fls. 242 – Ofício Registro de Imóveis – Comarca de Indaial/SC, sendo
este o lado IMPAR, deste ponto segue em direção ao lado par com 12,84 m até lado direito da Reinhold Schroeder, sendo este os FUNDOS,
deste ponto segue em direção a frente pelo lado direito com 20,34 m, confrontado com terras de Max Thurow e Alice Thurow - Transcrição
19.219 - Livro Nº 3-H, fls. 242 – Ofício Registro de Imóveis – Comarca de Indaial/SC, sendo este o lado PAR.
PROPRIETÁRIOS: Atestamos, sob as penas da lei, serem verdadeiras todas as informações
apresentadas neste memorial.
(ESPÓLIO) MAX THUROW
(ESPÓLIO) ALICE THUROW
Inventariante
CRISTA THUROW IMME
CPF: 218.745.069-49
RESPONSÁVEL TÉCNICO.
O responsável técnico abaixo qualificado DECLARA ter conhecimento do teor do parágrafo 14, inciso II, do art. 213 da Lei 6.015/73.
CLAUDIONEI SADLOWSKI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC 151.918-6
PREFEITURA MUNICIPAL
Atesto para os devidos fins, que os dados apresentados neste memorial e planta anexa não prejudicam a área da Rua Caçador que é administrada por este município.
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL
CNPJ nº 83.102.798/0001-00
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei
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DECRETO Nº 3745/2021

Publicação Nº 3123964

. DECRETO Nº 3745/21
. De 28 de junho de 2021
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR /MUNICÍPIO DE INDAIAL.
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 - Ficam canceladas pelo Município de Indaial as despesas empenhadas não processadas e inscritas em restos a pagar, conforme
segue:
ENTIDADE

MUNICIPIO DE INDAIAL

Nº EMPENHO

10164/2020

ESPÉCIE

ORDINÁRIO

CREDOR

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

VALOR EMPENHADO

R$ 516,36

VALOR A CANCELAR

R$ 40,00

MOTIVO

ANULAÇÃO PARCIAL: NOTA FISCAL 10971 INDEVIDA.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Indaial, em 28 de junho de 2021.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 109/2021

Publicação Nº 3124056

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 56BF611C5CFE5C3B7F29D38627142DD2EBD8C170

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE INDAIAL
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
----------------------------------------------------------------------------PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2021
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2021-10430
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DIA: 28/06/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 2021 DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO
----------------------------------------------------------------------------CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE INDAIAL
----------------------------------------------------------------------------CONTRATADA E VALOR:
971529 - SCHEILA APARECIDA WEISS ME
Item
Produto
Unidade
CONSTITUI-SE COMO OBJETO DO PRESENTE TERMO, A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E JULGAMENTO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, COM OS CRITÉRIOS CONSTANTES NA
PROPOSTA DE PREÇOS E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA, COM
PREVISÃO DE 2.000 MIL CANDIDATOS, E CONFORME QUANTITATIVOS
ESTIMADOS E ESPECIFICAÇÕES DO QUADRO A SEGUIR:
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: PROFESSOR: CIÊNCIAS, GEOGRAFIA,
1
UNIDADE
MATEMÁTICA, EDUCAÇÃO FÍSICA, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º), ENSINO RELIGIOSO, HISTÓRIA, INGLÊS, PORTUGUÊS,
EDUCAÇÃO ESPECIAL I E II, ARTES, PROFESSOR DE ARTE - FANFARRA,
PROFESSOR DE INFORMÁTICA PEDAGÓGICA, PROFESSOR INTERPRETE DE
LIBRAS, PEDAGOGO.
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: AUXILIAR DE CRECHE, MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUXILIAR DE SALA, ATENDENTE DE BIBLIOTECA, SECRETÁRIO ESCOLAR.
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Total Lote:
Total do Fornecedor:

R$ 24.000,00
R$ 24.000,00

----------------------------------------------------------------------------DATA: 28/06/2021 – SILVIO CÉSAR DA SILVA – Secretário de Administração e Finanças e Secretário interno de Educação

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 119/2021

Publicação Nº 3124371

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D8FAF0095B8F8E83D71AC79291A0AE15DAD1E059

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE INDAIAL
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
----------------------------------------------------------------------------PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2021-10430
REGISTRO DE PREÇOS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DIA: 28/06/2021
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES VOLTADO A MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE INDAIAL
----------------------------------------------------------------------------CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE INDAIAL
----------------------------------------------------------------------------CONTRATADA E VALOR:
Nome
HCR SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME
R$ 30.200,00 (trinta mil e duzentos reais)

Itens
1, 2, 3, 5

----------------------------------------------------------------------------DATA: 28/06/2021 – SILVIO CÉSAR DA SILVA – Secretário de Administração e Finanças e Secretário interno de Educação

INDAPREV - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Indaial/
SC
PORTARIA/INDAPREV N. º 41/21

Publicação Nº 3123786

PORTARIA/INDAPREV Nº 41/21
De 28 de junho de 2021
Regulamenta Situação Funcional/Concede Aposentadoria à Servidora FERNANDINA DOS SANTOS FERNANDES
SALVADOR BASTOS, Diretor-Presidente do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Indaial – INDAPREV,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o previsto no art. 66, inciso VI, da Lei Complementar n. º 64, de 21 de dezembro de 2005,
e demais dispositivos em vigor, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição à servidora Fernandina dos Santos Fernandes, matrícula
8591-01, ocupante do cargo de orientadora educacional, lotada na Secretaria de Educação, do quadro de servidores do município de Indaial/SC.
Art. 2º - A aposentadoria de que trata o art. 1º desta portaria encontra amparo no art. 6º da EC n. º 41/2003, c/c § 5º, do art. 40 da Constituição Federal, c/c art. 36, II, da EC n. º 103/2019.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 14 de novembro de 2006.
SALVADOR BASTOS
Diretor-Presidente
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Iomerê
Câmara Municipal
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021

Publicação Nº 3124352
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0E9A2C88DA2443A35FED44EC24275AEBE65DBCDF

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iomerê, MÁRCIO SANTINI, no uso de suas atribuições, que lhe confere a legislação em
vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações legais, resolve:
01. Autorizar a abertura do presente processo de licitação, assim identificado:
Modalidade: Dispensa de Licitação para Compras e Serviços, com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
Valor Total: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).
Forma de Pagamento: Valor mensal: R$1.100,00 (hum mil e cem reais).
Local da prestação do serviço: Os serviços objetos deste termo, serão executados nas dependências da Câmara de Vereadores de Iomerê,
a saber: Rua João Rech, nº 663, Centro, Iomerê – SC.
Empresa: MARIZETE ALVES 04266582994, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 42.188.200/0001-60, com sede na
Linha Esperança, Interior, CEP 89.558-000, na cidade de Iomerê, Estado de Santa Catarina.
02. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação continuada de serviços de limpeza, manutenção, conservação e higienização nas
instalações físicas e mobiliários, com serviços de copeiragem, para atender às necessidades do Poder Legislativo do Município de Iomerê.
03. Vigência: De 01 de julho de 2021 até dia 31 de dezembro de 2021, por força do Art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal, ao qual determina que ao titular do Poder ou órgão fica vedado contrair obrigações que não possa cumprir integralmente dentro dele.
04. Indicação de Recursos – Dotação Orçamentária:
Órgão: 01 LEGISLATIVO
Unidade: 01 CAMARA DE VEREADORES
3.3.90.39.78.00.00.00 – Limpeza e Conservação
Encaminhe-se para providências e efetivação do objeto pretendido.
Iomerê - SC, 23 de junho de 2021.
MÁRCIO SANTINI
Presidente
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021
1 - OBJETO
Contratação de pessoa jurídica para prestação continuada de serviços de limpeza, manutenção, conservação e higienização nas instalações
físicas e mobiliários, com serviços de copeiragem, para atender às necessidades do Poder Legislativo do Município de Iomerê.
2 – JUSTIFICATIVA
2.1 - A contratação em tela justifica-se em razão da essencialidade do serviço de limpeza, para manter os ambientes de trabalho permanentemente limpos e saudáveis, voltados à qualidade do trabalho, proporcionando ao público interno e externo condições mínimas de higiene
e conforto, além da manutenção e conservação dos bens públicos, em caráter permanente. Da mesma forma, os serviços de copeiragem
são necessários para bem receber o público nos dias de sessões e solenidades.
2.2 - O plano de cargos e salários do Poder Legislativo não prevê a contratação por intermédio de concurso público para os cargos de auxiliar
de serviços gerais, por isso, faz-se possível a contratação de empresa que desempenhe atividades materiais acessórias, instrumentais ou
complementares aos assuntos que constituem área de competência dessa Casa de Leis.
2.3 - Os serviços objeto da presente contratação caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista que são geralmente oferecidos
por diversos fornecedores e são facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de contratação com base no menor preço,
por meio de especificações usuais praticadas no mercado.
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3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1 - A contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços objeto deste Termo encontra amparo legal na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
4 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 - Os serviços serão executados nas instalações prediais da Câmara de Vereadores de Iomere – SC, a saber:
4.1.1 – Rua João Rech, nº 663, Centro, Iomerê – SC.
4.2 – A carga horária da prestação de serviço será de 10 horas semanais.
4.3 - Os serviços deverão ser prestados, em consonância com o horário de funcionamento das atividades administrativas.
4.4 - Os horários da prestação de serviço podem sofrer alterações pela equipe de fiscalização do contrato.
4.4 - Os serviços serão executados pela empresa da seguinte forma:
4.4.1.1 - Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como
dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc.
4.4.1.2 - Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;
4.4.1.3 - Remover capachos e tapetes procedendo a sua limpeza;
4.4.1.4 – Varrer e passar pano em toda a área de pisos;
4.4.1.5 - Limpar forros, paredes e rodapés;
4.4.1.6 - Limpar todos os vidros;
4.4.1.7 - Efetuar a lavagem de pisos, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante;
4.4.1.8 - Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário;
4.4.1.9 - Retirar o lixo, acondicionando-o em sacos plásticos, removendo-os para local indicado pela Administração.
4.4.1.10 - Manusear e preparar bebidas: café, chá e água quente;
4.4.1.11 - Abastecer as garrafas térmicas conforme composição solicitada;
4.4.1.12 - Executar demais serviços considerados necessários à manutenção da limpeza e copeiragem do órgão.
4.5 - As seguintes tarefas gerais devem ser observadas:
4.5.1 - Cumprir e fazer cumprir as ordens da administração;
4.5.2 - Observar as instruções disciplinares do local de trabalho;
4.5.3 - Atender a todos com cortesia e presteza, prestando-lhes as informações pertinentes;
4.5.4 - Cumprir as ordens superiores com zelo e dedicação, exceto quando manifestamente ilegais;
4.5.5 - Conservar as dependências do seu local de trabalho em perfeito estado de boa apresentação;
4.5.6 - Preservar os móveis e equipamentos utilizados no serviço, informando ao responsável qualquer eventualidade que observe;
4.5.7 - Comunicar à Administração a presença de estranhos no local de trabalho, avisando sempre que houver a informação ou suspeita de
incêndio, arrombamento, furto e quedas de materiais ou pessoas;
4.5.8 - Manter sigilo das informações a que tiver acesso.
5 - CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO
5.1 - Valor mensal: R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais).
5.2 - Valor total: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).
6 - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO VALOR
6.1 - Os serviços objeto da presente contratação caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista que são geralmente oferecidos
por diversos fornecedores e são facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de contratação com base no menor preço,
por meio de especificações usuais praticadas no mercado.
7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 - Os recursos para pagamento do objeto do presente Edital estarão garantidos através da dotação orçamentária do exercício de 2021:
Órgão: 01 LEGISLATIVO
Unidade: 01 CAMARA DE VEREADORES
3.3.90.39.78.00.00.00 – Limpeza e Conservação
Iomerê - SC, 23 de junho de 2021.
MÁRCIO SANTINI
Presidente
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021
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EXTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COMPRAS E SERVIÇOS.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação continuada de serviços de limpeza, manutenção, conservação e higienização nas
instalações físicas e mobiliários, com serviços de copeiragem, para atender às necessidades do Poder Legislativo do Município de Iomerê.
CONTRATANTE: CAMARA DE VEREADORES DE IOMERÊ
CONTRATADA: MARIZETE ALVES 04266582994.
VALOR MENSAL: R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais).
VALOR TOTAL: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).
VIGÊNCIA: 01 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
Iomerê - SC, 23 de junho de 2021.
MÁRCIO SANTINI
Presidente
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Ipira
Prefeitura
EDITAL 064/2021

Publicação Nº 3124107

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPIRA
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 064/2021
Inexigibilidade de Licitação nº 010/2021 – PMI
O Município de Ipira torna público para o conhecimento dos interessados que estará realizando Processo de Licitação na modalidade de Inexigibilidade de Licitação, para Aquisição de peças e mão de obra para manutenção preventiva (2.500 horas) da escavadeira JCB JS210, série
2761819. Informações e íntegra do Edital, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na Prefeitura Municipal, ou pelo Telefone
(0**49) 3558-0451 – E-mail: licitacao@ipira.sc.gov.br.
Ipira (SC), 28 de junho de 2021.
MARCIANO DE MELLO
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

075/2021

Publicação Nº 3124134

28/06/2021 24/08/2021 28/06/2021 2021 64 2975 075/2021 0 1 Aquisição de peças e mão de obra para manutenção preventiva (2.500
horas) da escavadeira JCB JS210, série 2761819. 5116,68 102869 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. J 1 46 2021 0 43 C 0 0 9 IL 10 2021
1 Não PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

4TAC5/2020

Publicação Nº 3123760

28/06/2021 14/09/2021 28/06/2021 2020 3 1061 4TAC5/2020 5/2020 2 A presente licitação tem por objeto à Prestação de serviços de
médico clinico geral PSF 40 horas semanais, para as unidades municipais de saúde, de acordo com as especificações constantes do Anexo
“D” deste Edital. 24812,50 103003 M.C. MEDICINA INTEGRATIVA LTDA J 1 0 0 0 38 C 0 0 13 PR 3 2020 1 Não FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE DE IPIRA
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Iporã do Oeste
Prefeitura
TERMO DE REPASSE Nº 001/2021

Publicação Nº 3123854

TERMO DE REPASSE – N.º 001/2021
TERMO DE REPASSE QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O INSTITUTO HOSPITALAR BENEFICENTE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS COM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N º 1.932/2021 E DECRETO
MUNICIPAL N°113/2017.
O MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Santo Antônio, 100, Município de Iporã do
Oeste, Estado de Santa Catarina, CNPJ n.º 78.485.554/0001-13, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. ADÉLIO MARX, portador
do CPF sob n.º 297.252.409-87 adiante nomeado MUNICÍPIO, e o INSTITUTO HOSPITALAR BENEFICENTE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, com sede na Rua Rio de Janeiro nº 115w – Centro – Município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob n°
85.217.032/0001-04, representado neste ato por seu Presidente, Sr. ADEMAR SCHNEIDERS, portador do CPF sob n.º 385.026.749-00 e RG
sob n° 992.850, adiante nomeado INSTITUTO, celebram o presente TERMO de acordo com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Repasse tem como objeto transferência de recursos para auxílio na aquisição de um Arco Cirúrgico, conforme Plano
de Trabalho/Aplicação apresentado ao Município.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS E DOS REPASSES
O MUNICÍPIO repassará ao INSTITUTO HOSPITALAR o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em parcela única, a ser paga em
05/07/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente Termo correrão à conta de dotações próprias do Orçamento Municipal do exercício de 2021, conforme
segue:
Órgão: 02.00
Unidade: 02.01
Projeto Atividade: 04.122.002.2002
Elemento: 4.4.50.42.01.00
Vinculo: 0.3.0.00.00
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES
MUNICÍPIO compromete-se à:
I – Repassar os recursos, até a data contratada.
II – Fiscalizar a aplicação dos recursos, incumbindo para isto o setor competente.
III – Examinar os documentos de prestação de contas.
IV – Prestar orientações no que for solicitado quanto a fiel aplicação dos recursos.
V – Acompanhar as atividades gerais decorrentes deste Termo.
O INSTITUTO HOSPITALAR obriga-se à:
I – Executar diretamente o objeto deste Termo.
II – Contabilizar os recursos repassados pelo MUNICÍPIO em sua receita regular.
III – Prestar informações que forem solicitadas pelo MUNICÍPIO, que tenham relação com a execução deste Termo.
IV – Manter os recursos financeiros repassados pelo MUNICÍPIO em conta bancária do INSTITUTO em qualquer agência bancária oficial
desta praça.
V – Movimentar a conta bancária exclusivamente com cheques nominais e individuais por credor, salvo quando da utilização por ordem
bancária.
VI – Em caso de contratação de pessoal, assumir a condição de Agente Empregador e ser responsável direto pelo pessoal contratado,
responsabilizando-se ainda por todos os encargos previdenciários e trabalhistas, obrigando-se mais a todas as anotações necessárias, recolhimentos e salários conforme disposições vigentes, respondendo judicial e extrajudicialmente pelo compromisso assumido.
VII – Assumir toda e qualquer obrigação e questionamento concernente a Previdência Social e Legislação Trabalhista que eventualmente
possam surgir e total responsabilidade dada a sua condição de agente empregador.
VIII – Publicar no que couber, a participação do MUNICÍPIO na manutenção das atividades do INSTITUTO.
CLÁUSULA QUINTA – DOS RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
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Serão responsáveis pela aplicação dos recursos repassados pelo MUNICÍPIO, o Presidente e o Tesoureiro do INSTITUTO, como Ordenador
primário e secundário, respectivamente.
CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DAS CONTAS E DOS PRAZOS
A prestação de contas dos recursos recebidos pelo INSTITUTO deverá ser apresentada ao MUNICÍPIO nos termos do Decreto Municipal nº
113/2017.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
O presente instrumento passa a viger a partir da data de sua assinatura tendo validade até o dia 31.12.2021.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
O MUNICÍPIO e o INSTITUTO HOSPITALAR poderão propor, a qualquer tempo, a rescisão do presente termo, se ocorrer qualquer inadimplento de qualquer de suas cláusulas e condições, pela superveniência de normas legais ou eventos que o tornem material ou formalmente
inexeq-ível, devendo para isto à parte rescindente dar notificação prévia de 30 (trinta) dias, resguardada sempre a conveniência administrativa.
CLÁUSULA NONA – DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Mondaí para dirimirem quaisquer dúvidas que possam advir da execução deste termo.
E, por estarem assim acordados, firmam o presente instrumento assinando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma.
Iporã do Oeste, SC, 24 de junho de 2021.
__________________________ 		
________________________________
Adélio Marx 				
Ademar Schneiders
Prefeito 					Presidente do Instituto
ASSESSORIA JURÍDICA:
O presente termo de repasse cumpre as exigências legais, estando em acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, de
acordo com o art. 38, parágrafo único da referida Lei, o dou como aprovado.
Iporã do Oeste – SC, 24 de junho de 2021.
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Ipuaçú
Prefeitura
PROCESSO LICITATÓRIO PREF Nº. 58.2021 PREGÃO PRESENCIAL PREF Nº. 33.2021

Publicação Nº 3124576

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DD9D9C7941D91A536205A1CCD23E9BAB4C6CEE55

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE IPUAÇU, Estado de Santa Catarina COMUNICA que estará recebendo proposta referente ao Processo Licitatório Pref.
n.58/2021, Tipo Pregão Presencial Pref. n. 33/2021 (menor preço por item).
Entrega de envelopes: Até às 08h30min do dia 12 de julho de 2021.
Data de abertura: A partir das 0h45min do dia 12 de julho de 2021.
Objeto: O presente processo licitatório tem por objeto a prestação de serviços de recauchutagem, recapagem e vulcanizações de pneus para
os ônibus, caminhões e máquinas do Município de Ipuaçu/SC, de acordo com a necessidade, conforme as especificações contidas no anexo
I- termo de referências do edital. Fundamento legal é a Lei Federal n. 10.520/2002 e Lei n. 8.666 1993 consolidada e legislação aplicável.
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.
Código registro TCE: DD9D9C7941D91A536205A1CCD23E9BAB4C6CEE55.
Ipuaçu/SC, em 28 de junho de 2021.
CLORI PEROZA
Prefeita Municipal

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREF N 100.2018

Publicação Nº 3124581

DATA DE ADITAMENTO:28/06/2021.
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREF N. º 100 DE 13 DE ABRIL DE 2018.
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREF 100/2018 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IPUAÇU – SC E A EMPRESA “NORIVALDO
RABAIOLI ME” PARA OS FINS QUE ESPECÍFICA –– AUMENTO DE QUANTIDADE.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IPUAÇU.
CONTRATADA: NORIVALDO RABAIOLI ME, inscrita no CNPJ nº 00.131.798/0001-00.
DO AUMENTO DE QUANTIDADE: O Contrato Pref. 100 de 13 de abril de 2018, com amparo legal previsto no parágrafo primeiro do art. 65
da Lei nº. 8.666/93, poderia haver adição de quantitativos até o máximo de 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade inicial licitada,
dessa maneira faz –se o aditivo de 25% (vinte e cinco por cento) na prestação de serviço prevista nos itens 4, 5 e 6.
Valor total do aditivo é de até o montante de R$ 36.275,00 (trinta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais).

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREF N 106.2019

Publicação Nº 3124009

DATA DE ADITAMENTO: 28/06/2021.
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREF Nº. 106 DE 05 DE JULHO DE 2019.
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREF Nº. 106/2019 QUE CONTRATA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MÁQUINAS PESADAS PARA OS FINS QUE ESPECIFICA- PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPUAÇU.
CONTRATADA: VIELMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº. 14.016.902/0001-20.
FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações e também Processo Licitatório Pref. n. º 51/2019, Pregão Presencial Pref n. º 20/2019 e Ata de Registro de Preços PREF n. º 16- A.
DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: O Contrato Pref nº. 106 de 05 de julho de 2019 firmado entre as partes passa a ter a sua vigência prorrogada até a data de 30 de setembro de 2021.
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Ipumirim
Prefeitura
EDITAL Nº 21/2021 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124023

EDITAL Nº 21/2021 DE 28 DE JUNHO DE 2021.
HILÁRIO REFFATTI, Prefeito de Ipumirim/SC, no uso de suas atribuições legais e considerando o Resultado Final do Processo Seletivo –
Edital Nº 10/2019, prorrogado pelo edital nº 026/2020.
RESOLVE:
Art. 1º - CONVOCAR todos os candidatos classificados no Processo Seletivo Edital nº 10/2019 para escolha de vagas de contratação temporária para o cargo de MONITOR DESPORTIVO conforme local e cronograma a seguir:
Local: Secretaria Municipal de Educação, sito à Rua Bento Gonçalves, nº 220
Data: 30 de junho de 2021, Quarta – feira;
Horário: 13h30min.
Art. 2º As vagas desta chamada encontram-se discriminadas no Anexo que integra o presente Edital
Art. 3º A escolha de vagas deverá ser efetuada pelo próprio candidato, ou por procuração para candidatos que por ventura estão afastados
em função da COVID-19, podendo também ser realizada por meio de chamada de vídeo.
Art. 4º - Para o procedimento de escolha de vagas será observado todos os itens do Edital nº 10/2019, prorrogado pelo edital nº026/2020
e os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, o presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
Ipumirim – SC, 28 de junho de 2021.
Hilário Reffatti
Prefeito
VAGA CHAMADA PROCESSO SELETIVO EDITAL 10/2019, PRORROGADO PELO EDITAL Nº 026/2020.
Local: Secretaria Municipal de Educação, sito à Rua Bento Gonçalves, nº 220
Data: 30 de junho de 2021, Quarta – feira;
Horário: 13h30min.
VAGAS PARA MONITOR DESPORTIVO
Modalidade

Carga Horária

Turno

Handebol e Voleibol - Masculino e Feminino

10 horas

Vespertino/Noturno

Futsal 6 a 14 Anos - Masculino e Feminino

10 horas

Vespertino/Noturno

Academia e Atletismo

10 horas

Matutino/Vespertino

Hidroginástica

20 horas

Matutino/Vespertino

Dança

10 horas

Matutino/Vespertino

1. Só serão chamados para a escolha das vagas os candidatos aprovados no teste de seleção.
2. A escolha de vagas deverá ser efetuada obedecendo à ordem de classificação.
3. Para escolha de vagas e contratação será respeitado o Edital 10/2019, prorrogado pelo edital nº 026/2020 e as demais disposições vigentes.
Ipumirim – SC, 28 de junho de 2021.
Hilário Reffatti
Prefeito

EDITAL Nº22/2021 – CHAMADA PÚBLICA

Publicação Nº 3124455

Edital nº22/2021 – Chamada Pública
EDITAL Nº 22/2021 DE 28/06/2021 - CHAMADA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR ACT – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ - ESCOLA
A Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, pelo presente, torna público, de acordo com o que estabelece a Lei complementar n. 178/18, as normas da CHAMADA PÚBLICA das vagas remanescentes do edital 10/2019, prorrogado pelo edital nº 026/2020 para a
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contratação de professores que irão atuar no ano de 2021.
1. Os candidatos interessados deverão dirigir-se à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes às 13h30min do dia 30 de junho
de 2021 (quarta-feira).
2. QUADRO DE VAGAS
2.1 .Unidades de Ensino
2.1.1. NEM PREFEITO ISIDORO GIÁCOMO SAVARIS
Área: Educação Infantil – Pré-Escola
Carga horária: 20 horas semanais.
Turno: Vespertino
Nº de Vagas: 1 (uma) vaga
Prazo de contrato: Até 16 de agosto de 2021
3. CRITÉRIOS PARA ESCOLHA:
3.1. Professores habilitados: Habilitação em Grau Superior, específica na área de atuação, de duração plena. (Diploma e Histórico Escolar de
Conclusão de Curso Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia, Pedagogia Educação Infantil ou curso normal superior).
3.2. Professores não habilitados: Cursando Habilitação em Grau Superior, específica na área de atuação, de duração plena. (Curso Superior
de Licenciatura Plena em Pedagogia, Pedagogia Educação Infantil ou curso normal superior).
3.2.1 . Formado em outras licenciaturas dado à preferência ao que tiver maior tempo de serviço no magistério.
3.2.2 . Cursando outras licenciaturas dado à preferência ao que tiver maior idade.
3.2.3. Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio dado à preferência ao que tiver maior idade.
3.3. Havendo dois ou mais professores licenciados interessados na vaga com a mesma formação o primeiro critério de desempate será curso
de especialização, segundo critério maior tempo de exercício no magistério, persistindo o empate, ficará com a vaga o mais idoso.
3.4. Havendo dois ou mais professores não habilitados interessados na vaga será dada à preferência ao que tiver cursando maior fase do
curso de graduação específica na área de atuação, persistindo o empate ficara com a vaga o mais idoso. Não havendo professores não
habilitados interessados que estejam cursando habilitação em Grau Superior, específica na área de atuação, de duração plena serão levados
em consideração os itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 deste edital.
3.5. Estarão habilitados a concorrer às vagas quem tiver em mãos a documentação relacionada no item 3 (três) do presente edital.
3.6. Os casos omissos nesse edital serão julgados pela equipe da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes.
Ipumirim/SC, 28 de junho de 2021.
Hilário Reffatti
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS DO PL 40, PP 17-UNIFORMES FUNCIONÁRIOS PREFEITURA

Publicação Nº 3124705

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2021
PROCESSO DE LICITAÇÃO 40/2021
O Município de Ipumirim, faz saber que está registrando preços nos termos do inciso II do art. 15 da Lei 8.666/93, em conformidade com as
propostas classificadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2021, do PROCESSO Nº 40/2021, homologado aos 28
de junho de 2021, cujo objeto é: Registro de preço, para eventuais e futuras aquisições de uniformes, para funcionários da Administração
Publica Municipal, conforme a necessidades de cada Secretaria, para a formação de REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE)
MESES, conforme descrição do anexo I e II e Termo de Referência do anexo III do edital, retrocitado.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.40.10817
de 28 de junho de 2021
FORNECEDOR: PONTOCOM BRINDES LTDA, situada na RUA DIONISIO SPESSATO, Nº 132, BAIRRO: NÚCLEO IND. ULDERICO SABADIN,
CEP: 85.604-444, município de FRANCISCO BELTRÃO-PR, inscrita no CNPJ sob n. 18.036.328/0001-23, representado por DOUGLAS JOSE
WAIAND, CPF:021.394.299-23.
Lote: 1
Item

1

2

Obs: LOTE 01
Código do Material
Camisetas em malha PV (67% poliéster e 33% viscose) na cor azul Royal ou cinza,
manga curta, decote V ribana.
Estampa: No peito lado esquerdo - Brasão do Municipio nas cores padrão.
Nas costas - Secretaria em uma cor.
Marca:
Calça em brim unilester azul royal, com elastano e cordão na cintura, com dois bolsos
sobre postos na frente e um bolso U atrás lado direito, e um bolso na lateral da perna
direita.
Estampa: No bolso da perna direita-Brasão do Município de Ipumirim nas cores padrão.
Marca:
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UND

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

UN

200

22,68

4.536,00

UN

200

48,68

9.736,00
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Obs: LOTE 01
Guarda pó em brim unilester azul royal, manga curta, com abertura e botões de casinha,
com três bolsos normais.
Estampa: No bolso peito lado esquerdo-Brasão do Municipio de Ipumirim,nas cores
3
padrão.
Nas costas- Nome da Secretaria em uma cor.
Marca:
Valor Total do Lote
Lote: 2
Obs: LOTE 02
Camisa gola polo e ou Baby Look gola polo, manga curta em tecido pikê na cor a definir.
Bordado:No peito lado esquerdo-Logo da Secretaria.
4
UN
Na manga direita -Brasão do Municipio de Ipumirim (padrão).
Marca:
Valor Total do Lote
Valor Total da Proposta
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Lote: 1

60

54,68

3.280,80

R$ 17.552,80

400

32,68

13.072,00
R$ 13.072,00
R$ 30.624,80

O extrato da ata retrocitada possui vigência de 12 (doze) meses.

PORTARIA Nº. 358/2021 DE 28 DE JUNHO DE 20211

Publicação Nº 3124048

ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO MUNICIPAL DE IPUMIRIM
PORTARIA Nº. 358/2021 de 28 DE JUNHO DE 2021
CONCEDE LICENÇA PREMIO À SERVIDOR NOMEADO EM CONCURSO PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
HILARIO REFFATTI, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo o artigo 125
da Lei 001/2002, de 26 de setembro de 2002, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração
Direta e Indireta e dá Outras Providências,
CONCEDE
A MOACIR ELIAS TOMAZZONI matricula 2012, brasileiro, residente e domiciliada na Cidade de Ipumirim - SC, CPF sob o nº. 023.969.009-51,
nomeado por Concurso Publico no cargo de Motorista, com carga horária de 44 horas semanais, licença prêmio de 30 (Trinta) dias, para o
período de 28 de Junho de 2021 a 27 de Julho de 2021.
Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzira efeitos retroativos a partir de 28 de junho de 2021.
Ipumirim - SC, 28 de Junho de 2021.
HILARIO REFFATTI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 359/2021 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124058

PORTARIA Nº. 359/2021 de 28 de Junho de 2021.
EXONERA SERVIDORA CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS
HILARIO REFFATTI, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar 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 considerando também a homologação do resultado face a aprovação no
Teste Seletivo Simplificado 10/2019, homologado em 31 de dezembro de 2.019
EXONERA
EXONERA, sob a Matrícula 3371, Ivanete Siebeneichler Locatelli, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, CPF nº 039.7825.719-10,
documento de identidade nº 3.781.249, para o cargo de provimento temporário de Professor de Educação Infantil Pré-escola, com carga
horária de 20 horas semanais, em substituição a Tatiane Panissi, com lotação: NEM Isidoro Giacomo Savaris.
Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 28 de Junho de 2021.
Ipumirim - SC, 28 de Junho de 2021.
HILARIO REFFATTI
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 360/2021 DE 28 DE JUNHO DE 20211

Página 592

Publicação Nº 3124061

PORTARIA Nº 360/2021 DE 28/06/2021
CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO
Hilário Reffatti, prefeito de Ipumirim, no uso de suas atribuições em com fulcro na Lei Complementar 178 de 24 de outubro de 2,018,
- RESOLVE
Art. 1º - Contratar temporariamente MARCIANE ELAUTERIO DA LUZ RAIMUNDI, CPF nº 093.575.639-62, documento de identidade nº
6.608.550, para o cargo de Professora de Educação Infantil, com carga horária semanal de 20h, face a aprovação no Teste Seletivo Simplificado 10/2019, homologado em 31 de dezembro de 2.019, com Contribuição Geral de Previdência Social (RGPS), a partir de 01/07/2021,
em substituição a Patricia Moterle, com lotação na Creche Municipal Danilo João Cason.
Art. 2º - A presente contratação fundamenta-se no a alínea “d” do inciso IV do art. 2º da Lei complementar 178 de 24 de outubro de 2.018,
que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de Excepcional Interesse Público
do Município de Ipumirim – SC.
Art. 3º - Os vencimentos serão aqueles constantes previstos no Nível Inicial do ANEXO III, da Lei Complementar nº 03/2002, nível salarial
Professor Latu Sensu.
Art. 4º - A presente portaria entra em vigor na data de 01/07/2021.
Ipumirim/SC, 28 de Junho de 2021.
HILARIO REFFATTI
Prefeito Municipal
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PL N 40, PP N 17/2021/PM/UNIFORMES FUNCIONÁRIOS

Publicação Nº 3124021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EB6E16F9E7488457FE5A7F53A5C655C58C2D5E86

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2021 - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
82.814.575/0001-02
CNPJ:
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

40/2021
01/06/2021

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
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:
a)
b)
c)
d)
e)

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:
Objeto da Licitação

40/2021
17/2021-PR
PREGÃO PRESENCIAL
28/06/2021

Registro de preço, para eventuais e futuras aquisições de uniformes, para funcionários da Administração
Publica Municipal, conforme a necessidades de cada Secretaria, para a formação de REGISTRO DE
PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES, conforme descrição do anexo I e II e Termo de
Referência do anexo III do edital.

(em Reais R$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item
LOTE: 1
PONTOCOM BRINDES LTDA (10817)
1 Camisetas em malha PV (67% poliéster e 33% viscose) na cor
azul Royal ou cinza, manga curta, decote V ribana.
Estampa: No peito lado esquerdo - Brasão do Municipio nas
cores padrão.
Nas costas - Secretaria em uma cor. - Marca: PONTOCCOM
BRINDES
2 Calça em brim unilester azul royal, com elastano e cordão na
cintura, com dois bolsos sobre postos na frente e um bolso U
atrás lado direito, e um bolso na lateral da perna direita.
Estampa: No bolso da perna direita-Brasão do Município de
Ipumirim nas cores padrão. - Marca: PONTOCCOM BRINDES
3 Guarda pó em brim unilester azul royal, manga curta, com
abertura e botões de casinha, com três bolsos normais.
Estampa: No bolso peito lado esquerdo-Brasão do Municipio de
Ipumirim,nas cores padrão.
Nas costas- Nome da Secretaria em uma cor. - Marca:
PONTOCCOM BRINDES

UN

200,00

0,0000

22,68

4.536,00

UN

200,00

0,0000

48,68

9.736,00

UN

60,00

0,0000

54,68

3.280,80

Total do Fornecedor:

17.552,80

LOTE: 2
PONTOCOM BRINDES LTDA (10817)
4 Camisa gola polo e ou Baby Look gola polo, manga curta em
tecido pikê na cor a definir.
Bordado:No peito lado esquerdo-Logo da Secretaria.
Na manga direita -Brasão do Municipio de Ipumirim (padrão). Marca: PONTOCCOM BRINDES

Ipumirim, 28 de Junho de 2021.

UN

400,00

0,0000

32,68

13.072,00

Total do Fornecedor:
Total Geral:

13.072,00
30.624,80

---------------------------------------------------------------------HILARIO REFFATTI
PREFEITO MUNICIPAL
---------------------------------------------------------------------Hilário Reffatti - Prefeito de Ipumirim
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Iraceminha
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PL 48/2021 PP 20/2021

Publicação Nº 3124369

MUNICIPIO DE IRACEMINHA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 48/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021
EXCLUSIVO ME/EPP
Objeto: Constitui o objeto do presente processo licitatório na modalidade Pregão Presencial - REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de peças originais para realizar reparos e revisões na frota de Caminhões utilizados pelo Departamento de Infraestrutura,
Obras e Transportes, conforme itens constantes no Edital.
Modalidade: Pregão Presencial (REGISTRO DE PREÇOS).
Tipo: Menor Preço por lote.
Recebimento das Propostas: até as 08:30 do dia 09/07/2021.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor e seus anexos estão à disposição dos interessados no sítio do Município www.iraceminha.sc.gov.br ou no Departamento de Compras, situado na Rua Dona Paulina, nº 780, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 07:30 às 11:30 e
13:00 às 17:00.
Informações através do e-mail compras@iraceminha.sc.gov.br ou fone (49)3665-3200
Iraceminha, SC, 28 de junho de 2021.
Jean Carlos Nyland
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

EXTRATO DE CONTRATO 040/2021 - FMS
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Publicação Nº 3123958
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EXTRATO DE DISPENSA PL 008/2021 DP 003/2021 - FMS
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Publicação Nº 3123717

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2021
PROCESSO Nº 8/2021
HOMOLOGAÇÃO: 28/06/2021
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRACEMINHA
OBJETO: Fica dispensada de licitação, cujo objeto é a Contratação de
empresa especializada para realizar a execução do projeto de
ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LÚCIA MARIA BERTÓ - Parte externa - CALÇADA PÚBLICA com área
de calçada de 159,66 m², conforme Projeto Técnico Detalhado, com
fulcro no Art. 24, I da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores e o
Decreto nº 9.412 de 18 de junho de 2018.
------------------------CONTRATADO: PAULO BOF 77977300915
VALOR DA DESPESA: R$ 17.908,91 (dezessete mil novecentos e oito
reais e noventa e um centavos)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso I da Lei de Licitações.
=========================================================
Iraceminha, 28/06/2021
ROBERTO FORESTI - Prefeito Municipal em exercício
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Irani
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021

Publicação Nº 3124722

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 27627E0A8496934FFA0940281CF1F3614C1C6A7E

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge): 27627E0A8496934FFA0940281CF1F3614C1C6A7E
O MUNICIPIO DE IRANI torna público, que fará Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS para futura e
eventual aquisição parcelada de bica corrida para manutenção em vias públicas do Município de Irani - SC.
Recebimento final das Propostas: até às 08h15min do dia 09/07/2021.
Inicio da sessão: às 08h30min do dia 09/07/2021 no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br , horário de Brasília – DF.
Informações complementares: Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados na home page www.irani.sc.gov.br, link "Licitações".
E demais informações poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Setor de Compras e Licitações na Prefeitura Municipal de Irani – Rua
Eilírio de Gregori, 207, Centro - no horário das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, pelo telefone: (049) 3432-3214, ou ainda pelo e-mail
licitacao@irani.sc.gov.br.
Irani, SC, 28 de junho de 2021.
DILSON LUIZ FARINELLA - SECRETÁRIO

DECRETO Nº 130/2021

Publicação Nº 3123125

DECRETO Nº 130, DE 22 DE JUNHO DE 2021
“CONCEDE PERMISSÃO PARA EXPLORAR VÉICULO EM PONTO DE TAXI, CONFORME ESPECIFÍCA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
ADELMO MAURO LOHAMNN, Prefeito em Exercício de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em conformidade
com o Art. 104 da Lei Orgânicas do Município de Irani e com o Art. 198, § 3º, da Lei Complementar nº. 030, de 27 de abril de 2007;
DECRETA:
Artigo 1º - Fica permitido ao Sr LUIZ CARLOS VIEIRA, brasileiro, portador do CPF nº 032.574.149-27, residente e domiciliado à Rua Maranata, 313, bairro Nossa Senhora Aparecida, no Município de Irani, SC, explorar o serviço de transporte individual de passageiros, como veículo
táxi, no ponto nº 10, localizado à Rua Rosalino Rodrigues n°327, com veículo a seguir descrito:
CHEVROLET/CLASSIC LS 5P 78V
ANO/MODELO 2012/2013
COR PRETA
CHASSI 9BGSU19F0DB223518
RENAVAM 506759407
COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA
PLACA ITZ3974
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se o Decreto nº 175, de 21 de outubro de 2018.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Irani, SC, 22 de junho de 2021.
ADELMO MAURO LOHMANN
Prefeito em Exercício
Registrado e Publicado nesta Secretaria em 22/06/2021.
ALUISIO DELINO BAVARESCO
Secretário Municipal de Administração e Gestão.
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Irineópolis
Prefeitura
DECRETO Nº 4.050/2021

Publicação Nº 3124256

Decreto nº 4.050 de 28 de junho de 2021
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL.
O Prefeito Municipal de Irineópolis, LADEMIR FERNANDO ARCARI, no uso das atribuições que lhe são conferido e autorizado pela Lei nº
2.125 de 28 de junho de 2021.
DECRETA:
Art. 1º - Suplementar o projeto atividade e dotação a seguir especificados no Orçamento Geral do Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis,
no exercício corrente, no montante de R$ 70.000,00 (Setenta mil reais).
04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.039 – Manutenção do Programa Vigilância Sanitária
3.3.90.00.00.00.00.00.0251 (74)
Aplicações Diretas

R$ 70.000,00

Art. 2º - Por conta da suplementação prevista no artigo anterior, fica anulada a dotação a seguir especificada:
04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.031 – Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.90.00.00.00.00.00.0251 (7)
Aplicações Diretas

R$ 70.000,00

Art. 3º - Suplementar o projeto atividade e dotação a seguir especificados no Orçamento Geral do Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis,
no exercício corrente, no montante de R$ 7.000,00 (Sete mil reais).
04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.039 – Manutenção do Programa Vigilância Sanitária
3.1.90.00.00.00.00.00.0218 (73)
Aplicações Diretas

R$ 7.000,00

Art. 4º - Por conta da suplementação prevista no artigo anterior, fica anulada a dotação a seguir especificada:
04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.039 – Manutenção do Programa Vigilância Sanitária
3.3.90.00.00.00.00.00.0218 (74)
Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00.0218 (76)
Aplicações Diretas

R$ 5.000,00
R$ 2.000,00

Art. 5º - Fica suplementada no orçamento Geral do Município de Irineópolis, no exercício corrente a dotação a seguir especificada.
02. PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
02.09 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
26.782.0088.2.018 – Manutenção do Transporte Rodoviário
3.3.90.00.00.00.00.00.0100 (145)
Aplicações Diretas

R$ 700.000,00

Art. 6º - Por conta da suplementação prevista no artigo anterior, fica parcialmente anulada a dotação a seguir especificada:
02. PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
02.03 – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
28.846.0008.2.071 – Encargos especiais
3.3.90.00.00.00.00.00.0100 (33)
Aplicações Diretas

R$ 700.000,00

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 28 de Junho de 2021.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal
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LEI Nº 2.125/2021

Publicação Nº 3124262

Lei nº 2.125 de 28 de junho de 2021
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL.
LADEMIR FERNANDO ARCARI, Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes deste Munícipio,
que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte;
LEI
Art. 1º - Fica suplementada no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, no exercício corrente a dotação a seguir especificada.
04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.039 – Manutenção do Programa Vigilância Sanitária
3.3.90.00.00.00.00.00.0251 (74)
Aplicações Diretas

R$ 70.000,00

Art. 2º - Por conta da suplementação prevista no artigo anterior, fica anulada a dotação a seguir especificada:
04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.031 – Manutenção de Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.90.00.00.00.00.00.0251 (7)
Aplicações Diretas

R$ 70.000,00

Art. 3º - Fica suplementada no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, no exercício corrente a dotação a seguir especificada.
04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.039 – Manutenção do Programa Vigilância Sanitária
3.1.90.00.00.00.00.00.0218 (73)
Aplicações Diretas

R$ 7.000,00

Art. 4º - Por conta da suplementação prevista no artigo anterior, fica anulada a dotação a seguir especificada:
04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.039 – Manutenção do Programa Vigilância Sanitária
3.3.90.00.00.00.00.00.0218 (74)
Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00.0218 (76)
Aplicações Diretas

R$ 5.000,00
R$ 2.000,00

Art. 5º - Fica suplementada no orçamento Geral do Município de Irineópolis, no exercício corrente a dotação a seguir especificada.
02. PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
02.09 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
26.782.0088.2.018 – Manutenção do Transporte Rodoviário
3.3.90.00.00.00.00.00.0100 (145)
Aplicações Diretas

R$ 700.000,00

Art. 6º - Por conta da suplementação prevista no artigo anterior, fica parcialmente anulada a dotação a seguir especificada:
02. PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
02.03 – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
28.846.0008.2.071 – Encargos especiais
3.3.90.00.00.00.00.00.0100 (33)
Aplicações Diretas

R$ 700.000,00

Art. 7º - Esta Lei será sancionado a publicado após a sua aprovação.
Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 28 de Junho de 2021.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

EDITAL Nº 003/2021 - TSS Nº 003/2021/SMS

Página 600

Publicação Nº 3124310

PROCESSO SELETIVO 003/2021 SMS
EDITAL Nº 02
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO
O Município de Irineópolis, através do Excelentíssimo Prefeito Municipal
Senhor LADEMIR FERNANDO ARCARI, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICO que fica prorrogado o prazo de inscrições pelo período de 29/06/2021 a
08/07/2021, do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de
profissionais para as atividades de Médico Clínico Geral e Técnico de Enfermagem
regidos pela Lei Complementar Municipal 064/2013, nos termos do Edital de Abertura
nº 003/2021 SMS.
Desta forma o anexo II - Cronograma geral do Edital nº 003/2021 SMS passa a
ter a seguinte redação:
ANEXO II
CRONOGRAMA GERAL
27/05/2021

Abertura das inscrições

08/07/2021

Encerramento das inscrições

12/07/2021

Resultado Preliminar

13/07/2021 a
14/07/2021

Prazo para recursos

16/07/2021

Resultado final do Processo Seletivo

Fica mantida a redação dos demais itens do Edital, exceto com relação as data
alteradas.
Irineópolis (SC), 28 de junho de 2021.
de forma digital por LADEMIR
LADEMIR FERNANDO Assinado
FERNANDO ARCARI:51396890904
ARCARI:51396890904 Dados: 2021.06.28 14:57:48 -03'00'

LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal
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Câmara Municipal
PORTARIA Nº 09/2021

Publicação Nº 3124948

Portaria Nº 09/2021
CONCEDE A SERVIDORA LICENÇA A TÍTULO DE PRÊMIO POR ASSIDUIDADE
JOSÉ JULIO NOGARA Presidente da Câmara Municipal de Irineópolis, Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo Regimento Interno desta Casa e de conformidade com o artigo 41, inciso II da Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE:
Conceder a Servidora PATRÍCIA FABIANE FRONCZAK MARQUES, Agente Administrativo, residente e domiciliada na Rua Pará, 376, centro
no município de Irineopolis /SC com cadastro de CPF nº 037.425.669-11, a Licença a Título de Prêmio por Assiduidade, regulamentada pela
Lei Complementar 104/2015,correspondente a 30 (trinta) dias, iniciando dia 01/07/2021 à 30/07/2021, retornando as atividades no dia
02/08/2021.
Referente período aquisitivo de 09/02/2009 à 14/01/2014.
Determina a remessa de cópia desta Portaria ao Setor de Recursos Humanos para o seu cumprimento, bem como para que proceda as
anotações na ficha funcional da servidora, e adote as medidas cabíveis para o cumprimento desta Portaria.
Gabinete da Presidência, em 28 de junho de 2021.
JOSÉ JULIO NOGARA
Presidente da Mesa
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Itaiópolis
Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis
EXTRATO DE CONTRATO Nº 09/2021

Publicação Nº 3123610

Extrato do contrato nº 09/2021. Pregão Presencial nº 09/2021. Objeto: locação de impressoras Multifuncional Laser, em sistema de comodato, sem custos de manutenção, com fornecimento de suprimentos, exceto papel, além de assistência técnica on-site, suporte de analista,
peças, manutenção preventiva e corretiva, incluso o deslocamento técnico, para atender ao setor da Recepção e Secretaria da Fundação
Hospitalar Municipal Santo Antônio de Itaiopolis. Contratante: Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio. Contratada: Starjet Cartuchos
Remanufaturados Ltda-ME. Valor R$ 6.720,00. Vigência: 12 meses. Itaiópolis, 28/06/2021. Paloma Pamfil – Administradora Hospitalar.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2021

Publicação Nº 3123694

Extrato do contrato nº 25/2021. Pregão Presencial nº 09/2021. Objeto: locação de impressoras Multifuncional Laser, em sistema de comodato, sem custos de manutenção, com fornecimento de suprimentos, exceto papel, além de assistência técnica on-site, suporte de analista,
peças, manutenção preventiva e corretiva, incluso o deslocamento técnico, para atender ao setor da Contabilidade, compras, tesouraria,
TFD Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Administrativo, Fisioterapia e atendimento ao COVID, do Fundo Municipal de Saúde. Contratante:
Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Starjet Cartuchos Remanufaturados Ltda-ME. Valor R$ 23.520,00. Vigência: 12 meses. Itaiópolis,
28/06/2021. Araci Gelbcke Wielewski.
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Itapema
Prefeitura
PUBLICAÇÃO 261 - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054.2019 - SANTOS E SANTANA

Publicação Nº 3124749

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATO 054/2019 – 9° TERMO ADITIVO
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras e serviços especializados para reforma da Unidade Básica de Saúde localizada à
Rua 424, Bairro Morretes no Município de Itapema, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme memorial descritivo, projetos,
orçamento estimativo e cronograma físico financeiro, anexos ao processo.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
CONTRATADA: SANTOS E SANTANA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA
DO ACRÉSCIMO: Os valores inicialmente contratados sofrem o acréscimo de R$ 16.191,17 (dezesseis mil, cento e noventa e um reais e
dezessete centavos), correspondente à 4,38% do contrato inicial, de acordo com documentação anexa aos autos.
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2021.
Itapema, 28 de junho de 2020.
NILZA NILDA SIMAS
Prefeita Municipal

PUBLICAÇÃO 262 - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021.2020 - V J TERRAPLANAGEM

Publicação Nº 3124753

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATO 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO
DO OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras e serviços especializados para reforma e ampliação da sede da casa doce
cuidar localizada no Bairro Morretes do Município de Itapema, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme memorial descritivo,
projetos, orçamento estimativo e cronograma físico financeiro, anexos ao processo.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
CONTRATADA: V J COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI
DO ACRÉSCIMO: Os valores inicialmente contratados sofrem o acréscimo de R$ 6.440,31 (seis mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e
um centavos centavos), correspondente à 5,40% do contrato inicial, de acordo com documentação anexa aos autos.
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2021.
Itapema, 28 de junho de 2021.
NILZA NILDA SIMAS
Prefeita Municipal
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Itapiranga
Prefeitura
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 61/2021

Publicação Nº 3124514

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8D4ECBEC4BA9FE31628CCF31E6E7049C50A40DF8

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ITAPIRANGA
Processo Licitatório nº 61/2021
Dispensa de Licitação nº 61/2021
Contratante: Município de Itapiranga
Objeto: Contratação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE para execução e acompanhamento das atividades constantes do projeto “Cidade Empreendedora”, no Município de Itapiranga.
Fundamentação Legal: Artigo 24, Inciso XIII, da Lei 8.666/93
Contratado: SEBRAE – SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC
CNPJ: 82.515.859/0001-06
Valor Total: R$ 104.999,94
Itapiranga - SC, 28 de junho de 2021.
ALEXANDRE DA SILVA SIQUEIRA
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2020 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA
EXTRATO CONTRATUAL

Publicação Nº 3125106

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A53D28D06F164F6F0CC1332022A55BD38EE916C0

Contrato Nº: 010/2020
Aditivo Nº: 2 T.A 010/2020
Tipo Aditivo: Valor (Equilíbrio)
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA
Contratada: INSTITUTO SANTE
Licitação: Inexigibilidade 14/2020
Objeto: REAJUSTE DE VALOR DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE ITAPIRANGA.
Vigência: Início: 28/06/2021 Término: 31/12/2021
Assinatura: 28/06/2021
Valor R$: 1.620.914,58 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte Mil, Novecentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Dotação: 329 - 90.001.2124.3339039500000000000.01021002
Itapiranga, 29 de junho de 2021

EXTRATO DO CONTRATO N° 037/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
EXTRATO CONTRATUAL

Publicação Nº 3123974
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A1B9E3E1663D16A4A59781D851C68D114A296B76

Contrato Nº: 037/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
Contratada: GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA
Licitação: Pregão Eletrônico 51/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM PARA AS SECRETARIAS DA AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SETOR DE AGUA
E ESGOTO, DESTA MUNICIPALIDADE
Vigência: Início: 25/06/2021 Término: 25/06/2022
Assinatura: 25/06/2021
Valor R$: 251.300,00 (Duzentos e Cinquenta e Um Mil e Trezentos Reais)
Dotação: 259 - 08.002.1030.3449052520000000000.01001000
Dotação: 261 - 08.001.1028.3449052520000000000.01001000
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Dotação: 282 - 12.001.1036.3449052520000000000.01001000
Dotação: 393 - 12.001.1036.3449052520000000000.03001000
Dotação: 396 - 08.001.1028.3449052520000000000.03311031
Itapiranga, 28 de junho de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 120/2021/RH

Publicação Nº 3123524

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
EXTRATO DE CONTRATO – RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 120/2021/RH
PARTES: Município de Itapiranga e TAIANE MACHADO.
ORIGEM: Processo Seletivo nº 01/2020.
OBJETO: Contratação de Prestação de serviço por tempo determinado, em 40 horas semanais, como Professor de Ensino Fundamental e
Educação Infantil.
Nível salarial: 545
Classe - Referencia: C - 01
VIGÊNCIA: 28/06/2021 a 14/12/2021.
Itapiranga – SC, 28 de junho de 2021.
Alexandre Gomes Ribas – Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO Nº 121/2021/RH

Publicação Nº 3123617

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
EXTRATO DE CONTRATO – RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 121/2021/RH
PARTES: Município de Itapiranga e MÔNICA TAÍS KORBES SCHNEIDER.
ORIGEM: Processo Seletivo nº 01/2020.
OBJETO: Contratação de Prestação de serviço por tempo determinado, em 40 horas semanais, como Professor de Ensino Fundamental e
Educação Infantil.
Nível salarial: 545
Classe - Referencia: C - 01
VIGÊNCIA: 28/06/2021 a 14/12/2021.
Itapiranga – SC, 28 de junho de 2021.
Alexandre Gomes Ribas – Prefeito

EXTRATO DO DISTRATO Nº 119/2021/RH

Publicação Nº 3123703

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
EXTRATO DO DISTRATO – RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO DISTRATO Nº 119/2021/RH
PARTES: Município de Itapiranga e LORI MULLER.
OBJETO: Distrato do Contrato Temporário nº 06/2021/RH, como Professor de Ensino Fundamental e Educação Infantil em 40 horas semanais.
Itapiranga – SC. 28 de junho de 2021.
Alexandre Gomes Ribas – Prefeito

PORTARIA Nº 218/2021

Publicação Nº 3123808

PORTARIA N° 218 de 28 de Junho de 2021.
Instaura Procedimento Administrativo Disciplinar e dá outras providências
O Prefeito Municipal de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais previstas na alínea f do inciso II do artigo
75 da Lei Orgânica Municipal;
a) Considerando o Boletim de Ocorrência de Registro 0474626/2021-BO-00026.2021.0000217, realizado na data de 21/06/2021, do qual
relata a perda de um celular da prefeitura, da marca REDMI, modelo NOTE 8.
b) Considerando a necessidade de apuração de responsabilidade, em razão de danos causados ao patrimônio municipal;
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Resolve:
Art. 1° Fica instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar a conduta e possíveis irregularidades, conforme fatos expostos
na alínea “a”.
Art. 2º Ficam os seguintes servidores, designados para compor a comissão processante e conduzir os trabalhos necessários para este feito;
I – Ane Rohden (matricula nº 11733/3), Fernanda Luisa Giehl (matricula nº 14445/02) e Ricardo Kraemer (matricula nº 6405/01).
Art. 3º Fica a servidora Ane Rohden (matricula nº 11733/3) designada para exercer a função de presidente da comissão processante.
Art. 4º A conclusão do processo não deverá ultrapassar o prazo de 90 dias, contados a partir desta data.
Art. 5º Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ITAPIRANGA – SC, 28 de Junho de 2021.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM

PORTARIA Nº 219/2021

Publicação Nº 3123809

PORTARIA N° 219 de 28 de Junho de 2021.
Instaura Procedimento Administrativo Disciplinar e dá outras providências
O Prefeito Municipal de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais previstas na alínea f do inciso II do artigo
75 da Lei Orgânica Municipal;
a) Considerando a notificação do responsável pela Ouvidoria Municipal sobre denuncia recebida na qual relata que um servidor lotado na
Secretaria Municipal da Saúde, mais precisamente no SAMU, estaria supostamente trabalhando para outra empresa no mesmo horário de
seu plantão e utilizando viatura de serviço para fins diversos do seu trabalho.
b) Considerando a necessidade de apuração de responsabilidade, em razão de danos causados ao patrimônio municipal;
Resolve:
Art. 1° Fica instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar a conduta e possíveis irregularidades, conforme fatos expostos
na alínea “a”.
Art. 2º Ficam os seguintes servidores, designados para compor a comissão processante e conduzir os trabalhos necessários para este feito;
I – Ane Rohden (matricula nº 11733/3), Fernanda Luisa Giehl (matricula nº 14445/02) e Ricardo Kraemer (matricula nº 6405/01).
Art. 3º Fica a servidora Ane Rohden (matricula nº 11733/3)
designada para exercer a função de presidente da comissão processante.
Art. 4º A conclusão do processo não deverá ultrapassar o prazo de 90 dias, contados a partir desta data.
Art. 5º Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ITAPIRANGA – SC, 28 de Junho de 2021.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM

PORTARIA Nº 220/2021

Publicação Nº 3123791

Portaria nº 220, de 28 de junho de 2021
O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar a partir do dia 29 de junho de 2021, Vanda Rohden Neckel matrícula nº 12233/04, do cargo de provimento efetivo de
Servente, conforme sentença judicial proferida na Ação Penal nº 0000226-93.2019.8.24.0034 da Comarca de Itapiranga SC.
Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.
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Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Itapiranga SC, 28 de junho de 2021.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM
Ivair Paulo Tavares
Diretor de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 221/2021

Publicação Nº 3123796

Portaria nº 221, de 28 de junho de 2021
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, Lei Complementar nº 2/2006 e suas alterações;
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a partir do dia 28 de junho de 2021, Lori Muller matrícula nº 11299/10, para exercer as funções do cargo de provimento
em comissão de Diretora de Programas da Educação com 40 horas semanais.
Art.2º. A servidora municipal estará vinculada ao Regime de Trabalho Estatutário e enquadrada no nível 580, classe A-01.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Itapiranga SC, 28 de junho de 2021.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM
Ivair Paulo Tavares
Diretor de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 222/2021

Publicação Nº 3123797

Portaria nº 222, de 28 de junho de 2021.
O PREFEITO DE ITAPIRANGA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a Recomendação nº 8021/2020 do Ministério Público do Trabalho via Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região
de 16 de outubro de 2020 que recomenda aceitar o afastamento de gestantes mediante atestado médico que ateste a condição gravídica;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 1003 de 14 de dezembro de 2020, que estabelece as condições gerais para a retomada das atividades presenciais na área da Educação, nas redes públicas e privadas de ensino, durante a pandemia de COVID-19;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.151 de 12 de maio de 2021, que dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades
de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavirus;
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o trabalho de forma remota a servidora Maria Reis matrícula nº 15694/01, ocupante do cargo de Professora de Ensino
Fundamental e Educação Infantil.
Art. 2º A servidora em regime de trabalho remoto deverá executar suas funções durante o horário de expediente em sua residência e, fora
deste período, determina-se a circulação apenas para casos de absoluta necessidade.
Art. 3° Caberá ao titular da Secretaria estabelecer o plano de trabalho, a forma, os critérios e condições específicas para a adoção do sistema
de trabalho remoto, além de assumir a responsabilidade pelo acompanhamento e verificação da execução dos serviços por tal sistemática.
Art. 4° A servidora será responsável pela apresentação mensal dos relatórios de produtividade, de acordo com os planos de ação e atividades estabelecidas com os gestores, para aferição de sua efetividade.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Itapiranga SC, 28 de junho de 2021.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM
Ivair Paulo Tavares
Diretor de Recursos Humanos
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Identificador: WCO041101-3434-CGTKYHXYPAGRD-3 - Emitido por: LARISSA RODRIGUES DE LIMA

0

0

Desconto(%)

310,00

250,00

Lance/Negociado
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6

Lance

Lance

Situação

1
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QUADRO DE VENCEDORES PROCESSO LICITATORIO N° 53/2021

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

SERRANA VIÁRIA
COMÉRCIO EIRELI

UND

. FORNECIMENTO CN SINAL
E
IMPLANTAÇÃO
DE
PLACA
DE
SINALIZAÇÃO,
TAMANHO 0,60 X
0,60M,
EM
ALUMÍNIO
COMPOSTO, TIPOACM- NBR 16179,
TOTALMENTE
REVESTIDA COM
PELÍCULA
REFLETIVA TIPO I
DA
NBR-14.644,
INCLUINDO
SUPORTE DE AÇO
DE 2.1/2" 3,00M,
CFE
ESPECIFICAÇÃO.
GARANTIA 7 ANOS

Fornecedor

2

Unidade
ALEX ANDERSON
GOULART

Marca

Lote/Produto

FORNECIMENTO E GOUARTE - MARCA UND
IMPLANTAÇÃO DE PRÓPRIA
PLACA
DE
SINALIZAÇÃO,
TAMANHO 0,40 X
0,60M,
EM
ALUMÍNIO
COMPOSTO, TIPOACM- NBR 16179,
TOTALMENTE
REVESTIDA COM
PELÍCULA
REFLETIVA TIPO I
DA
NBR-14.644,
INCLUINDO
SUPORTE DE AÇO
DE 2.1/2"X 3,00M,
CFE
ESPECIFICAÇÃO.
GARANTIA 7 ANOS

Item

1

Relatório de Vencedores do Pregão Presencial - 53 / 2021

usaCoeficienteLote: Não Processo: 53/2021 Licitação: 53/2021
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

0

0

Desconto(%)

0.0000

0.0000

Índice Julgamento

50

50

Quantidade

Identificador: WCO041101-3434-CGTKYHXYPAGRD-3 - Emitido por: LARISSA RODRIGUES DE LIMA

ALEX ANDERSON
GOULART

FORNECIMENTO E GOUARTE - MARCA UND
IMPLANTAÇÃO DE PRÓPRIA
PLACA
DE
SINALIZAÇÃO,
TAMANHO 0,60 X
0,80M,
EM
ALUMÍNIO
COMPOSTO, TIPOACM- NBR 16179,
TOTALMENTE
REVESTIDA COM
PELÍCULA
REFLETIVA TIPO I
DA
NBR-14.644,
INCLUINDO
SUPORTE DE AÇO
DE 2.1/2"X 3,50M,
CFE
ESPECIFICAÇÃO.
GARANTIA 7 ANOS

Fornecedor

4

Unidade
ALEX ANDERSON
GOULART

Marca

Lote/Produto

FORNECIMENTO E GOUARTE - MARCA UND
IMPLANTAÇÃO DE PRÓPRIA
PLACA
DE
SINALIZAÇÃO,
TAMANHO 0,50 X
0,50M,
EM
ALUMÍNIO
COMPOSTO, TIPOACM- NBR 16179,
TOTALMENTE
REVESTIDA COM
PELÍCULA
REFLETIVA TIPO I
DA
NBR-14.644,
INCLUINDO
SUPORTE DE AÇO
DE 2.1/2"X 3,00M,
CFE
ESPECIFICAÇÃO.
GARANTIA 7 ANOS

Item

3

usaCoeficienteLote: Não Processo: 53/2021 Licitação: 53/2021
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255,00

248,00

Lance/Negociado

/

6

Lance

Lance

Situação

2

29/06/2021 07:36:14 -03:00

12.750,00

12.400,00

Total

Pág

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 609

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

IPM Sistemas Ltda
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0

0

Desconto(%)

0.0000

0.0000

Índice Julgamento

50

50

Quantidade

Identificador: WCO041101-3434-CGTKYHXYPAGRD-3 - Emitido por: LARISSA RODRIGUES DE LIMA

GILSON WUTTKE ME

UND

. FORNECIMENTO W3
E
IMPLANTAÇÃO
DE
PLACA
DE
SINALIZAÇÃO,
TAMANHO 1,25 X
0,80M,
EM
ALUMÍNIO
COMPOSTO, TIPOACM- NBR 16179,
TOTALMENTE
REVESTIDA COM
PELÍCULA
REFLETIVA TIPO I
DA
NBR-14.644,
INCLUINDO
SUPORTE DE AÇO
DE 2"X 3,50M, CFE
ESPECIFICAÇÃO.
GARANTIA 7 ANOS

Fornecedor

6

Unidade
ALEX ANDERSON
GOULART

Marca

Lote/Produto

FORNECIMENTO E GOUARTE - MARCA UND
IMPLANTAÇÃO DE PRÓPRIA
PLACA
DE
SINALIZAÇÃO,
TAMANHO 0,40 X
0,80M,
EM
ALUMÍNIO
COMPOSTO, TIPOACM- NBR 16179,
TOTALMENTE
REVESTIDA COM
PELÍCULA
REFLETIVA TIPO I
DA
NBR-14.644,
INCLUINDO
SUPORTE DE AÇO
DE 2"X 3,50M, CFE
ESPECIFICAÇÃO.
GARANTIA 7 ANOS

Item

5

usaCoeficienteLote: Não Processo: 53/2021 Licitação: 53/2021
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590,00

275,00

Lance/Negociado

/

6

Lance

Lance

Situação

3

29/06/2021 07:36:14 -03:00

29.500,00

13.750,00

Total
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0

Desconto(%)

0.0000

0.0000

Índice Julgamento

50

50

Quantidade

Identificador: WCO041101-3434-CGTKYHXYPAGRD-3 - Emitido por: LARISSA RODRIGUES DE LIMA

SERRANA VIÁRIA
COMÉRCIO EIRELI

UND

F O R N E C I M E N T O CN SINAL
DE
PLACA
DE
SINALIZAÇÃO,
TAMANHO 0,40 X
0,60M,
EM
ALUMÍNIO
COMPOSTO, TIPOACM- NBR 16179,
TOTALMENTE
REVESTIDA COM
PELÍCULA
REFLETIVA TIPO I
DA
NBR-14.644,
CFE
ESPECIFICAÇÃO.
GARANTIA 7 ANOS

Fornecedor

8

Unidade
ALEX ANDERSON
GOULART

Marca

Lote/Produto

FORNECIMENTO E GOUARTE - MARCA UND
IMPLANTAÇÃO DE PRÓPRIA
PLACA
DE
SINALIZAÇÃO,
TAMANHO 1,00 X
0,50M,
EM
ALUMÍNIO
COMPOSTO, TIPOACM- NBR 16179,
TOTALMENTE
REVESTIDA COM
PELÍCULA
REFLETIVA TIPO I
DA
NBR-14.644,
INCLUINDO
SUPORTE DE AÇO
DE 2.1/2"X 3,50M,
CFE
ESPECIFICAÇÃO.
GARANTIA 7 ANOS

Item

7

usaCoeficienteLote: Não Processo: 53/2021 Licitação: 53/2021
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80,00

416,00

Lance/Negociado

/

6

Proposta

Lance

Situação

4

29/06/2021 07:36:14 -03:00

4.000,00

20.800,00

Total
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UND

F O R N E C I M E N T O PADILHA
DE
PLACA
DE IMPRESSOES
SINALIZAÇÃO,
TAMANHO 1,00 X
0,50M,
EM
ALUMÍNIO
COMPOSTO, TIPOACM- NBR 16179,
TOTALMENTE
REVESTIDA COM
PELÍCULA
REFLETIVA TIPO I
DA
NBR-14.644,
CFE
ESPECIFICAÇÃO.
GARANTIA 7 ANOS

11

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

UND

F O R N E C I M E N T O CN SINAL
DE
PLACA
DE
SINALIZAÇÃO,
TAMANHO 0,50 X
0,50M,
EM
ALUMÍNIO
COMPOSTO, TIPOACM- NBR 16179,
TOTALMENTE
REVESTIDA COM
PELÍCULA
REFLETIVA TIPO I
DA
NBR-14.644,
CFE
ESPECIFICAÇÃO.
GARANTIA 7 ANOS

10

Unidade
UND

Marca

Lote/Produto

F O R N E C I M E N T O PADILHA
DE
PLACA
DE IMPRESSOES
SINALIZAÇÃO,
TAMANHO 0,60 X
0,60M,
EM
ALUMÍNIO
COMPOSTO, TIPOACM- NBR 16179,
TOTALMENTE
REVESTIDA COM
PELÍCULA
REFLETIVA TIPO I
DA
NBR-14.644,
CFE
ESPECIFICAÇÃO.
GARANTIA 7 ANOS

Item

9

0

0

0

Desconto(%)

0.0000

0.0000

0.0000

Índice Julgamento

50

50

50

Quantidade

Identificador: WCO041101-3434-CGTKYHXYPAGRD-3 - Emitido por: LARISSA RODRIGUES DE LIMA

P A D I L H A
IMPRESSOES LTDA

SERRANA VIÁRIA
COMÉRCIO EIRELI

P A D I L H A
IMPRESSOES LTDA

Fornecedor

usaCoeficienteLote: Não Processo: 53/2021 Licitação: 53/2021
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140,00

75,00

80,00

Lance/Negociado

/

6

Lance

Lance

Lance

Situação

5

29/06/2021 07:36:14 -03:00

7.000,00

3.750,00

4.000,00

Total
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1, 3, 4, 5, 7
6

671118 - ALEX ANDERSON GOULART

498688 - GILSON WUTTKE - ME

Quantidade

Identificador: WCO041101-3434-CGTKYHXYPAGRD-3 - Emitido por: LARISSA RODRIGUES DE LIMA

2, 8, 10

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Índice Julgamento

Resumo dos Fornecedores

Desconto(%)

757926 - SERRANA VIÁRIA COMÉRCIO EIRELI

Fornecedor

9, 11

Unidade

94340 - PADILHA IMPRESSOES LTDA

Marca

Itens Vencedores

Lote/Produto

Fornecedor

Item

usaCoeficienteLote: Não Processo: 53/2021 Licitação: 53/2021
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Total Geral:

/

6

29.500,00

72.200,00

23.250,00

11.000,00

Valor Total

Situação

6

29/06/2021 07:36:14 -03:00

Total
135.950,00

Lance/Negociado
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Câmara Municipal
DECRETO LEGISLATIVO Nº 12/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124955

DECRETO LEGISLATIVO Nº 12/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021
SUSPENDE O PAGAMENTO DA REVISÃO GERAL AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No 3.417,
DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 E O PAGAMENTO DO REAJUSTE DO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO AUTORIZADO PELA LEI No 3.418, DE 12 DE
FEVEIRO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o inciso
XXXVII do artigo 25 do Regimento Interno,
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde - OMS declarou a existência de pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo
Coronavírus (SARS-CoV-2);
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que traz diversas medidas para enfrentamento ao Coronavírus (SARS-CoV-2), e que proíbe no inciso I do art. 8º, até 31 de dezembro de 2021 (...) conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste
ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de
sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;
CONSIDERANDO o entendimento do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Senhor Alexandre de Moraes, ao julgar pela improcedência das
ADI 6442, 6447, 6450 e 6525 que: O art. 8, por sua vez, apenas prevê regramento de modo a impedir o crescimento de gasto público
com despesa de pessoal durante o enfrentamento da crise sanitária e fiscal causada pela pandemia da COVID-19, impedindo uma série de
atos até 31 de dezembro de 2021. (...) No caso, verifica-se que não houve uma redução do valor da remuneração dos servidores públicos,
uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que entes federados enfrentem as
crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal;
CONSIDERANDO o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina - TCE/SC, durante sessão ordinária telepresencial realizada no dia 21 de junho de 2021, quando do julgamento do Processo @CON 21/00195659 que exarou decisão tornando sem efeito a revisão
geral anual eventualmente concedida a servidores públicos do Estado e municípios catarinenses durante a vigência da Lei Complementar nº
173/2020, que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus;
Diante da necessidade de acolhimento das decisões firmadas pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina - TCE/SC,
Decreta:
Art. 1º Fica suspenso o pagamento da revisão geral anual aos servidores do Poder Legislativo, autorizado pela Lei Municipal nº 3.417, de 12
de fevereiro de 2021, bem como, resta suspenso o pagamento do reajuste do auxílio-alimentação, autorizado pela Lei Municipal nº 3.418,
de 12 de fevereiro de 2021, ambos realizados com base no índice do IPCA acumulado no período de janeiro a dezembro de 2020.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Itapiranga – SC, 28 de junho de 2021.
Daniel Schull Brandão
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 615

Itapoá
Prefeitura
CLASSIFICAÇÃO FINAL - EDITAL Nº 026/2021 – VETERINÁRIO

Publicação Nº 3124179

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº.026/2021
CLASSIFICAÇÃO FINAL – EDITAL Nº. 026/2021
Processo Seletivo para Contratação Temporária de Veterinário
A Comissão de Seleção de Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais COMUNICA a Classificação Final do Processo Seletivo Temporário para o cargo de Veterinário:
CLASSIFICAÇÃO

CANDIDATO

1º

Marco Túlio Moreira Martins

2º

Ruana Renostro Delai

3º

Gabrielle Thais Miodutzki

4º

Luciana Vargas Santana

5º

Jordana Costa Neves

6º

Diego Barbosa Lobo de Souza

7º

Caroline Tomasi Bortoleto
Thayana Marinho Mikosz

8º
9º

Alessandra Santiago Gusmão

10º
11º

165
136
115
116
29
14

Leandro Guimarães Freitas

04

Juliana Silva Morais de Paula

14º

296

07

Nilson Gustavo Danemberg

13º

311

Maria Gisele Mikalski

Nathana Marina Diska

12º

PONTOS
371

01
00
00

Itapoá, 28 de Junho de 2021.
Janayna Gomes 		
Silvino Marciane Rech
Secretária de Saúde
Enfermeira III
Noeli Schwetler Saidel
A. S. G. Readaptada

Rochele Antoni Paese
Coordenadora Atenção Básica

Susinei Ribeiro Schultz
Agente Administrativo II

DECRETO MUNICIPAL Nº 5087, DE 08 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123919

DECRETO MUNICIPAL Nº 5087, DE 08 DE JUNHO DE 2021
Revoga Decreto Municipal nº 4581, de 16 de setembro de 2020, que concede gratificação especial a profissional de saúde na Estratégia
Saúde da Família – ESF.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito Municipal de Itapoá, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o Decreto Municipal nº 4581, de 16 de setembro de 2020, que concede gratificação especial a profissional de saúde
na Estratégia Saúde da Família – ESF.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Itapoá, 08 de junho de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá
JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete

DECRETO MUNICIPAL Nº 5088, DE 09 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123921

DECRETO MUNICIPAL Nº 5088, DE 09 DE JUNHO DE 2021
Concede gratificação a profissional de saúde do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, e
em conformidade com a Lei Municipal nº 324, de 21 de dezembro de 2010,
DECRETA:
Art. 1º Fica concedida gratificação por vínculo ao NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família, com percentual de 40,00% (quarenta por
cento), à Senhora Marina Medeiros da Silva, por atuação como médica.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 09 de junho de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá
JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete

DECRETO MUNICIPAL Nº 5104, DE 24 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123924

DECRETO MUNICIPAL Nº 5104, DE 24 DE JUNHO DE 2021
Altera o Decreto Municipal nº 5060, de 12 de maio de 2021, que Nomeia membros do Conselho Municipal de Saneamento Básico – CMSB,
e dá outras providências.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito Municipal de Itapoá, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o item 5, do inciso I, do artigo 1º do Decreto Municipal nº 5060, de 12 de maio de 2021 passando a vigorar com a
seguinte redação:
...
Art. 1º. ...
I - representantes do Poder Executivo:
...
5. Secretaria de Meio Ambiente
Rafael Brito Silveira ..................................................................................................................... Titular; (NR)
...
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 24 de junho de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá
JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete

ERRATA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021

Publicação Nº 3123911

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6079C47144DDBA67767512B2D84363812DDC3385

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC
ERRATA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 - PROCESSO Nº 43/2021
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de recepcionista, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência, parte integrante deste Edital e seus Anexos.

Em cumprimento ao disposto no §4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, e XIX do Art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, o Município de Itapoá
torna público as alterações promovidas no edital do Pregão Eletrônico nº 20/2021 - Processo nº 43/2021.
Em virtude de o Edital não ter sido publicado no Portal de Compras Públicas, sitio eletrônico para envio dos documentos, justifica-se a
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presente prorrogação de prazo, tendo em vista tratar-se de erro material.
O Município de Itapoá torna públicas as seguintes alterações ao edital em epígrafe:
ONDE CONSTA: O Município de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, 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 07 de julho de 2021, receberá as propostas dos interessados,
exclusivamente por meio eletrônico, e que às 08h30min, a Pregoeira, Sra. Layra de Oliveira, realizará a sessão pública para a Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de recepcionista, em conformidade com as especificações constantes do
Termo de Referência, parte integrante deste 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.
1.3.1. Envio das Propostas e Habilitação das 08h00min do dia 25/06/2021 até às 08h00min do dia 07/07/2021.
1.3.2. Abertura da Sessão às 08h30min do dia 07/07/2021.
PASSA A VIGORAR: O Município de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que realizará licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, 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 09 de julho de 2021, receberá as propostas dos interessados,
exclusivamente por meio eletrônico, e que às 08h30min, a Pregoeira, Sra. Layra de Oliveira, realizará a sessão pública para a Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de recepcionista, em conformidade com as especificações constantes do
Termo de Referência, parte integrante deste 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.
1.3.1. Envio das Propostas e Habilitação das 08h00min do dia 29/06/2021 até às 08h00min do dia 09/07/2021.
1.3.2. Abertura da Sessão às 08h30min do dia 09/07/2021.
Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Edital.
Itapoá, 28 de junho de 2021.
ANGELA MARIA PUERARI
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018
LAYRA DE OLIVEIRA
PREGOEIRA

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2021

Publicação Nº 3123129

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2F1B540921EFD8B79C2D90E23732E24654998D64

Contratante: Município de Itapoá/SC.
Contratada: QUATRO ESTAÇÕES TURISMO LTDA ME, com sede à Avenida Romulo Maiorana, nº 700 - Edif. Torre Vitta Office - Sala 412,
Bairro: Marco, na cidade de Belem/PA, CEP: 66.093-672, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.706.434/0001-20 e Inscrição Estadual: Isento,
representada neste ato pela sócia administradora, a Sra. ANA CAROLINA CARVALHO SOARES, portadora do CNPF/MF nº 022.331.872-88 e
do CI.RG nº 5.025.525 PC/PA.
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021 - REGISTRO DE PREÇO N° 13/2021 - PROCESSO Nº 30/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais, compreendendo a emissão, remarcação
e o cancelamento de passagens aéreas, por um período de 12 meses, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos.
VALOR R$: 300.000,00 (trezentos mil reais)
DATA DA ASSINATURA: 25/06/2021
PRAZO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022
BASE LEGAL: Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.
Itapoá, 25 de junho de 2021.
JONECIR SOARES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ASSINADO DIGITALMENTE
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Publicação Nº 3124062

LEI COMPLEMENTAR Nº 105, DE 16 DE JUNHO DE 2021
Altera a Lei Complementar nº 103, de 25 de março de 2021, que cria o cargo temporário de excepcional interesse público: Agente de Fiscalização Temporária, e dá outras providências.
O PREFEITO DE ITAPOÁ, Marlon Roberto Neuber: Faço saber que a Câmara Municipal de Itapoá aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o caput e o §1º do artigo 1º da Lei Complementar nº 103/2021, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Fica criado, no âmbito da Coordenadoria da Defesa Civil da Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico, e conforme o artigo
37, incisos I e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, o cargo temporário de excepcional interesse público de Agente de
Fiscalização Temporária.
§1º A função do Agente de Fiscalização Temporária é de cunho provisório e emergencial, a fim de suprir as necessidades temporárias de
excepcional interesse público, relativas à pandemia do Covid-19.
...
“Art. 1º Fica criado, conforme o artigo 37, incisos I e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, o cargo temporário de excepcional
interesse público de Agente de Fiscalização Temporária.” (NR)
“§1º A função do Agente de Fiscalização Temporária é de cunho provisório e emergencial, a fim de suprir as necessidades temporárias de
excepcional interesse público, principalmente em casos de pandemias, epidemias, calamidades e emergências públicas e temporadas de
verão.” (NR)
...
Art. 2º Fica alterado o caput e o §1º do artigo 2º da Lei Complementar nº 103/2021, passando a vigorar com a seguinte redação:
...
Art. 2º A contratação do Agente de Fiscalização Temporária deve obedecer a Lei Complementar Municipal nº 16, de 03 de dezembro de 2007
ou lei que venha substitui-la, satisfazendo o despacho motivado e fundamentado da Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico para
a situação específica da pandemia do Covid-19.
§1º O prazo das contratações ocorrerá será de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por igual período por uma única vez.
...
“Art. 2º A contratação do Agente de Fiscalização Temporária deve obedecer a Lei Complementar Municipal nº 16, de 03 de dezembro de
2007 ou lei que venha substitui-la, satisfazendo o despacho motivado e fundamentado da Secretaria de Saúde e/ou da Coordenadoria da
Defesa Civil e/ou Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico, para cada situação específica.” (NR)
“§1º O prazo das contratações ocorrerá por tempo determinado, por até 1 (um) ano, prorrogável por no máximo mais 1 (um) ano, mediante
despacho motivado e justificado e observando-se, ainda, que em situações de calamidade e emergências públicas, combate a surtos pandêmicos e epidêmicos e temporadas de verão, este prazo poderá perdurar somente enquanto persistir a situação que ensejou a contratação
temporária e/ou seus efeitos.” (NR)
...
Art. 3º Fica alterada alínea “a” do inciso I, bem como os itens 1, 8 e 10 da alínea “b” do Anexo da Lei Complementar nº 103/2021, passando
a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO
I - cargo: Agente de Fiscalização Temporária:
a) descrição sintética: atender às necessidades temporárias oriundas de situações da pandemia do Covid-19.
b) atribuições típicas:
1. supervisionar as atividades decorrentes da pandemia do Covid-19;
...
8. orientar o comércio ambulante e a prestação de serviços, solicitando a exibição da respectiva licença;
...
10. supervisionar atividades exercidas por comércios e prestadores de serviços, quando relacionadas às atribuições decorrentes da pandemia do Covid-19;
...
I - cargo: Agente de Fiscalização Temporária:
“a) descrição sintética: atender as necessidades temporárias oriundas de situações de pandemias, epidemias, calamidades públicas, emergências públicas e temporadas de verão. ” (NR)
b) atribuições típicas:
“1. supervisionar as atividades decorrentes de calamidades e emergências públicas, surtos endêmicos ou pandêmicos e de temporada de
verão; ” (NR)
...
“8. orientar e fiscalizar o comércio ambulante e a prestação de serviços, exigindo quando necessário a exibição da respectiva licença; ” (NR)
...
“10. supervisionar atividades exercidas por comércios e prestadores de serviços quando relacionadas as atribuições decorrentes de calamidades e emergências públicas, surtos endêmicos ou pandêmicos e de temporada de verão;” (NR)
...
Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 16 de junho de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá - SC
[assinado digitalmente]
JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete
[assinado digitalmente]
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 619

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº
14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)

PORTARIA N° 7.164/2021

Publicação Nº 3123563

REVOGADA PELA PORTARIA Nº 7.244 DE 01.06.20PORTARIA MUNICIPAL Nº 7.164/2021
Data: 30 de abril de 2021
DISPÕE SOBRE QUADRO DE VAGAS DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS E ALTERAÇÕES
CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Artigo.1° - Tornar público o quadro de vagas de servidores das Unidades Administrativas do Município e alterações, de acordo com o artigo
nº. 23 paragrafo 1º. da Lei nº.044/2014, exceto os Profissionais do Magistério que possuem legislação própria.
§ 1° - Constam nos quadros abaixo os cargos dos Servidores, as Unidades administrativas onde estão lotados, número de vagas, lotação
atual e vagas disponíveis, bem como suas alterações.
I - Unidade Administrativa: GABINETE DO PREFEITO
CARGO
VAGAS
AGENTE ADMINISTRATIVO I
5
SECRETÁRIA EXECUTIVA I
1
SECRETÁRIA EXECUTIVA II
1
AGENTE DA DEFESA CIVIL I
1
ASSISTENTE EM LEGISLAÇÃO I
2

LOTAÇÃO ATUAL
1
1
0
0
0

VAGAS DISPONÍVEIS
4
0
1
1
2

II - Unidade Administrativa: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CARGO
VAGAS
AGENTE ADMINISTRATIVO I
5
AGENTE ADMINISTRATIVO II
4
ANALISTA JURÍDICO I
3
ANALISTA JURÍDICO II
3
ANALISTA JURÍDICO III
3
PROCURADOR MUNICIPAL I
2
PROCURADOR MUNICIPAL II
2
PROCURADOR MUNICIPAL III
2

LOTAÇÃO ATUAL
3
4
0
0
0
0
0
0

VAGAS DISPONÍVEIS
2
0
3
3
3
2
2
2

LOTAÇÃO ATUAL
1
0
0
0
0
0
5
5
1
1
0
4
0
2
0
0
0
1
0
0

VAGAS DISPONÍVEIS
1
2
2
1
1
1
5
1
0
0
1
0
1
0
2
1
1
0
1
1

REVOGADA PELA PORTARIA Nº 7.244 DE 01.06.2021
III - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CARGO
ADMINISTRADOR I
ADMINISTRADOR II
ADMINISTRADOR III
ADVOGADO I
ADVOGADO II
ADVOGADO III
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE ADMINISTRATIVO II
AJUDANTE DE SERVIÇOS PÚB. (Extinção)
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Extinção)
MÉDICO DO TRABALHO
MOTORISTA (Extinção)
TÉCNICO DE ARQUIVO I
TÉCNICO DE INFORMÁTICA I (Extinção)
TECNÓLOGO EM GESTÃO DE RH I
TECNÓLOGO EM GESTÃO DE RH II
TECNÓLOGO EM GESTÃO DE RH III
TELEFONISTA (Extinção)
GESTOR PÚBLICO I
GESTOR PÚBLICO II

VAGAS
2
2
2
1
1
1
10
6
1
1
1
4
1
2
2
1
1
1
1
1

IV - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
ASSINADO DIGITALMENTE

VAGAS
2

LOTAÇÃO ATUAL
0

VAGAS DISPONÍVEIS
1
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AGENTE ADMINISTRATIVO II

1

1

0

ARQUITETO I
ARQUITETO II
ARQUITETO III
ENGENHEIRO CIVIL I
ENGENHEIRO CIVIL II
ENGENHEIRO CIVIL III
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS I
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS II
TOPÓGRAFO I
TOPÓGRAFO II
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES I

1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
2

1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0

0
1
1
1
1
1
2
0
1
1
2

REVOGADA PELA PORTARIA Nº 7.244 DE 01.06.2021
V- Unidade de Administrativa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE OPERACIONAL (Extinção)
AJUDANTE GERAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Extinção)
BIBLIOTECÁRIO I
COZINHEIRA (Extinção)
MONITOR DE LAB. INFORMÁTICA
MOTORISTA (Extinção)
NUTRICIONISTA I
SERVENTE ESCOLAR (Readaptada)
SERVENTE ESCOLAR (Extinção)
TÉCNICO DE INFORMÁTICA I (Extinção)
TÉCNICO EM CONTABILIDADE I
INSTRUTOR MUSICAL (Extinção)
PROFESSOR II (Readaptado)
ENGENHEIRO CIVIL I

VAGAS
4
1
2
6
7
5
8
3
2
1
14
2
1
1
2
1

LOTAÇÃO ATUAL
2
1
0
6
0
5
6
3
2
1
14
2
1
1
2
0

VAGAS DISPONÍVEIS
2
0
2
0
7
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1

CARGO
VAGAS
AGENTE ADMINISTRATIVO I
7
AGENTE ADMINISTRATIVO II
4
TÉCNICO DE CONTABILIDADE I
1
TELEFONISTA
1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Extinção)
2
MOTORISTA (Extinção)
4
ENFERMEIRO III
1
FISIOTERAPEUTA I
1
MÉDICO 20HS
4
MÉDICO GINECOLOGISTA 20H
1
MÉDICO PEDIATRA 20H
1
MÉDICO PSIQUIATRA 20H
1
ODONTÓLOGO I
4
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
3
TERAPEUTA OCUPACIONAL I
1
TERAPEUTA OCUPACIONAL II
1
TERAPEUTA OCUPACIONAL III
1
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL I
1
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL II
1
Unidade Administrativa: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BARRA DO SAÍ

LOTAÇÃO ATUAL
3
3
0
0
2
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VAGAS DISPONÍVEIS
4
1
1
1
0
0
0
1
4
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1

CARGO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (Extinção)
ENFERMEIRO I
MÉDICO PSF
ODONTÓLOGO 12HS

LOTAÇÃO ATUAL
1
1
0
1

VAGAS DISPONÍVEIS
0
0
1
0

VI - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE SAÚDE
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VAGAS
1
1
1
1

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 621

RECEPCIONISTA
1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM II
1
Unidade Administrativa: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SAMAMBAIAL

1
0
1

0
1
0

CARGO
VAGAS
ENFERMEIRO I
1
MÉDICO PSF
1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
4
TÉCNICO DE ENFERMAGEM II
1
RECEPCIONISTA
1
Unidade Administrativa: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ITAPEMA DO NORTE

LOTAÇÃO ATUAL
0
1
4
0
1

VAGAS DISPONÍVEIS
1
0
0
1
0

CARGO
VAGAS
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (Extinção)
2
ENFERMEIRO I
1
MÉDICO PSF
1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
2
Unidade Administrativa: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAESE

LOTAÇÃO ATUAL
2
1
1
1

VAGAS DISPONÍVEIS
0
0
0
1

CARGO
VAGAS
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (Extinção)
1
ENFERMEIRO III
1
MÉDICO PSF
1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
2
Unidade Administrativa: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ITAPOÁ

LOTAÇÃO ATUAL
1
1
1
1

VAGAS DISPONÍVEIS
0
0
0
1

CARGO
VAGAS
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (Extinção)
2
ENFERMEIRO II
1
MÉDICO ESF
1
ODONTÓLOGO 12HS
1
ODONTÓLOGO II 12HS
1
RECEPCIONISTA
1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
2
Unidade Administrativa: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PONTAL DO NORTE

LOTAÇÃO ATUAL
2
1
1
1
1
1
0

VAGAS DISPONÍVEIS
0
0
0
0
0
0
2

CARGO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (Extinção)
ENFERMEIRO I
MÉDICO PSF
ODONTÓLOGO 16HS
ODONTÓLOGO II 08HS
RECEPCIONISTA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
Unidade Administrativa: CENTRO DE REABILITAÇÃO

LOTAÇÃO ATUAL
1
1
0
1
1
1
1

VAGAS DISPONÍVEIS
0
0
1
0
0
0
2

CARGO
VAGAS
FISIOTERAPEUTA I
2
Unidade Administrativa: NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA

LOTAÇÃO ATUAL
2

VAGAS DISPONÍVEIS
0

CARGO
FISIOTERAPEUTA I
FISIOTERAPEUTA II
FISIOTERAPEUTA III
FONOAUDIÓLOGO I
FONOAUDIÓLOGO II
FONOAUDIÓLOGO III
MÉDICO 20HS
NUTRICIONISTA I
NUTRICIONISTA II
NUTRICIONISTA III
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA I
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA II

LOTAÇÃO ATUAL
1
3
0
1
0
0
3
0
1
0
1
0

VAGAS DISPONÍVEIS
0
0
2
0
1
1
0
1
0
1
0
1

ASSINADO DIGITALMENTE

VAGAS
1
1
1
1
1
1
3

VAGAS
1
3
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
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PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA III
1
PSICÓLOGO I
2
PSICÓLOGO II
2
PSICÓLOGO III
1
Unidade Administrativa: PRONTO ATENDIMENTO 24HS

0
0
1
0

1
2
1
1

CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE ADMINISTRATIVO II
AGENTE OPERACIONAL
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (Extinção)
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ENFERMEIRO I
ENFERMEIRO II
MOTORISTA
RECEPCIONISTA
SERVENTE ESCOLAR (Readaptada)
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
TÉCNICO DE ENFERMAGEM II
TÉCNICO DE RADIOLOGIA I 20HS
TÉCNICO DE RADIOLOGIA II 20HS
Unidade Administrativa: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

LOTAÇÃO ATUAL
1
1
1
13
4
6
2
7
2
1
7
4
0
2

VAGAS DISPONÍVEIS
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
0

CARGO
VAGAS
AGENTE ADMINISTRATIVO I
1
AGENTE ADMINISTRATIVO II
1
AGENTE DE ENDEMIAS
5
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
1
ENFERMEIRO I
1
FISCAL SANITÁRIO I
3
FISCAL SANITÁRIO II
3
VETERINÁRIO I
2
VETERINÁRIO II
1
VETERINÁRIO III
1
Unidade Administrativa: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

LOTAÇÃO ATUAL
0
1
3
1
1
0
1
2
1
0
0

VAGAS DISPONÍVEIS
1
0
2
0
0
1
2
1
1
1
1

CARGO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (Extinção)
MOTORISTA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
Unidade Administrativa: FARMÁCIA

VAGAS
1
4
3

LOTAÇÃO ATUAL
1
4
3

VAGAS DISPONÍVEIS
0
0
0

CARGO
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO I
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO II
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO III

VAGAS
3
1
1

LOTAÇÃO ATUAL
1
1
1

VAGAS DISPONÍVEIS
2
0
1

LOTAÇÃO ATUAL
1
0
0
0
0
0
2
1
1
1
3
1
1
1

VAGAS DISPONÍVEIS
0
1
1
1
1
1
4
0
0
0
0
0
0
0

VAGAS
1
2
1
13
4
6
2
7
2
1
10
4
2
2

VII - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARGO
ADMINISTRADOR I
ADMINISTRADOR II
ADMINISTRADOR III
ADVOGADO I
ADVOGADO II
ADVOGADO III
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE ADMINISTRATIVO II
AGENTE OPERACIONAL (Extinção)
AJUDANTE DE SERVIÇOS PÚB. (Extinção)
ASSISTENTE SOCIAL I
ASSISTENTE SOCIAL II
ASSISTENTE SOCIAL III
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Extinção)
ASSINADO DIGITALMENTE

VAGAS
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
3
1
1
1
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PEDAGOGO I
PEDAGOGO II
PEDAGOGO III
PSICOLOGO I
EDUCADOR SOCIAL I
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4
2
1
0
1
0
0
2
0

4
0
0
1
0
1
1
0
10

VAGAS
1
1
1
1

LOTAÇÃO ATUAL
0
0
1
1

VAGAS DISPONÍVEIS
1
1
0
0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

VAGAS
4
1
2
3
1
1
1
2
1
17

LOTAÇÃO ATUAL
1
1
2
3
0
0
0
2
1
13

VAGAS DISPONÍVEIS
3
0
0
0
1
1
1
0
0
4

7

0

7

VAGAS
1
2
1
1

LOTAÇÃO ATUAL
0
2
1
1

VAGAS DISPONÍVEIS
1
0
0
0

3

0

3

2
1

0
0

2
1

VIII - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CARGO
ARQUITETO I
ARQUITETO II
COZINHEIRA (Extinção)
AGENTE OPERACIONAL (Readaptado)
INSTRUTOR MUSICAL INSTRUMENTOS DE SOPRO (metais)
INSTRUTOR MUSICAL INSTRUMENTOS DE SOPRO (madeiras)
INSTRUTOR MUSICAL INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO (fanfarra)
INSTRUTOR MUSICAL INSTRUMENTOS DE VIOLÃO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
TÉCNICO EM TURISMO I
TÉCNICO EM TURISMO II
BIBLIOTECÁRIO I
BIBLIOTECÁRIO II
BIBLIOTECÁRIO III
MAESTRO REGENTE I
PROFESSOR DE MÚSICA I
PROFESSOR DE MÚSICA II
TURISMÓLOGO I
TURISMÓLOGO II
ENGENHEIRO CIVIL I

IX - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE ADMINISTRATIVO II
AGENTE OPERACIONAL (Extinção)
AJUDANTE DE SERVIÇOS PÚB. (Extinção)
ENGENHEIRO CIVIL I
ENGENHEIRO ELETRICISTA I
ENGENHEIRO ELETRICISTA II
MECÂNICO VEÍCULO PESADO
MOTORISTA (Extinção)
OPERADOR DE MÁQUINAS (Extinção)
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
E AUTOMATIZADAS

X - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE ADMINISTRATIVO II
AJUDANTE DE SERVIÇOS PÚB. (Extinção)
OPERADOR DE MÁQUINAS (Extinção)
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
E AUTOMATIZADAS
TÉCNICO AGRÍCOLA I
TÉCNICO AGRÍCOLA II
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XI - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
PROFESSOR (Readaptado)
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA I

VAGAS
2
1

LOTAÇÃO ATUAL
0
1

VAGAS DISPONÍVEIS
2
0

2

0

2

LOTAÇÃO ATUAL
0
1
0
0
0

VAGAS DISPONÍVEIS
1
0
1
1
1

XII - Unidade Administrativa: CONTROLADORIA INTERNA
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE ADMINISTRATIVO II
AUDITOR I
AUDITOR II
AUDITOR III

VAGAS
1
1
1
1
1

XIII - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE ADMINISTRATIVO II
SERVENTE ESCOLAR
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO I

VAGAS
2
3
1
1

LOTAÇÃO ATUAL
1
3
1
0

VAGAS DISPONÍVEIS
1
0
0
1

LOTAÇÃO ATUAL
5
10
0
1
0
1
3
1
0
1
3
0
0
0

VAGAS DISPONÍVEIS
3
0
2
0
1
3
2
0
1
2
0
3
2
2

VAGAS

LOTAÇÃO ATUAL

VAGAS DISPONÍVEIS

1

1

0

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1

1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0

2
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
2
0
1
1
1
1
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XIV - Unidade Administrativa: SECRETARIA DA FAZENDA
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE ADMINISTRATIVO II
CONTADOR I
CONTADOR II
CONTADOR III
FISCAL DE TRIBUTOS I
FISCAL DE TRIBUTOS II
TÉCNICO DE ARQUIVO I
TÉCNICO DE ARQUIVO II
TÉCNICO DE CONTABILIDADE I
TÉCNICO DE CONTABILIDADE II
AGENTE TRIBUTÁRIO I
AUDITOR FISCAL I
AUDITOR FISCAL II

VAGAS
8
10
2
1
1
4
5
1
1
3
3
3
2
2

XV - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CARGO
AJUDANTE DE SERVIÇOS PÚB.
(Extinção)
AGENTE ADMINISTRATIVO I
BIÓLOGO I
BIÓLOGO II
BIÓLOGO III
ENGENHEIRO AMBIENTAL I
ENGENHEIRO AMBIENTAL II
ENGENHEIRO AMBIENTAL III
ENGENHEIRO CIVIL I
ENGENHEIRO FLORESTAL I
ENGENHEIRO FLORESTAL II
ENGENHEIRO FLORESTAL III
FISCAL DE MEIO AMBIENTE I
FISCAL DE MEIO AMBIENTE II
TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE I
TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE II
TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE III
GEÓGRAFO I
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GEÓGRAFO II
OCEANÓGRAFO I
OCEANÓGRAFO II
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XVI - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
GUARDA MUNICIPAL I

VAGAS
2
9

LOTAÇÃO ATUAL
0
0

VAGAS DISPONÍVEIS
2
9

§ 2° - A carga horária de trabalho é aquela constante no edital do concurso;
Artigo. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando a Portaria nº 6.998/2021 de 09.03.21.
Itapoá (SC), 30 de abril de 2021
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
CONFERIDO E PUBLICADO:
____/_____/________
Sulmaria M. da Silva
Agente Administrativo I

PORTARIA N° 7244/2021

Publicação Nº 3123565

PORTARIA MUNICIPAL Nº 7.244/2021
Data: 01 de junho de 2021
DISPÕE SOBRE QUADRO DE VAGAS DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS E ALTERAÇÕES
CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Artigo.1° - Tornar público o quadro de vagas de servidores das Unidades Administrativas do Município e alterações, de acordo com o artigo
nº. 23 paragrafo 1º. da Lei nº.044/2014, exceto os Profissionais do Magistério que possuem legislação própria.
§ 1° - Constam nos quadros abaixo os cargos dos Servidores, as Unidades administrativas onde estão lotados, número de vagas, lotação
atual e vagas disponíveis, bem como suas alterações.
I - Unidade Administrativa: GABINETE DO PREFEITO
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE DA DEFESA CIVIL I
ASSISTENTE EM LEGISLAÇÃO I
SECRETÁRIA EXECUTIVA I
SECRETÁRIA EXECUTIVA II

VAGAS
5
1
2
1
1

LOTAÇÃO ATUAL
1
0
0
0
1

VAGAS DISPONÍVEIS
4
1
2
1
0

LOTAÇÃO ATUAL
3
4
0
0
0
0
0
0

VAGAS DISPONÍVEIS
2
0
3
3
3
2
2
2

LOTAÇÃO ATUAL
0
0
0
0
1

VAGAS DISPONÍVEIS
1
1
1
2
1

II - Unidade Administrativa: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE ADMINISTRATIVO II
ANALISTA JURÍDICO I
ANALISTA JURÍDICO II
ANALISTA JURÍDICO III
PROCURADOR MUNICIPAL I
PROCURADOR MUNICIPAL II
PROCURADOR MUNICIPAL III

VAGAS
5
4
3
3
3
2
2
2

III - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CARGO
ADVOGADO I
ADVOGADO II
ADVOGADO III
ADMINISTRADOR I
ADMINISTRADOR II

VAGAS
1
1
1
2
2
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ADMINISTRADOR III
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE ADMINISTRATIVO II
AJUDANTE DE SERVIÇOS PÚB.
(Extinção)
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
(Extinção)
COZINHEIRA(Readaptada)(Extinção)
GESTOR PÚBLICO I
GESTOR PÚBLICO II
MÉDICO DO TRABALHO
MOTORISTA (Extinção)
TÉCNICO DE ARQUIVO I
TÉCNICO DE INFORMÁTICA I
(Extinção)
TECNÓLOGO EM GESTÃO DE RH I
TECNÓLOGO EM GESTÃO DE RH II
TECNÓLOGO EM GESTÃO DE RH III
TELEFONISTA (Extinção)
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2
10
6

0
5
5

2
5
1

1

1

0

1

1

0

1
1
1
1
4
1

1
0
0
0
4
0

0
1
1
1
0
1

2

2

0

2
1
1
1

0
0
0
1

2
1
1
0

IV - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I

VAGAS
2

LOTAÇÃO ATUAL
0

VAGAS DISPONÍVEIS
2

AGENTE ADMINISTRATIVO II

1

1

0

ARQUITETO I
ARQUITETO II
ARQUITETO III
ENGENHEIRO CIVIL I
ENGENHEIRO CIVIL II
ENGENHEIRO CIVIL III
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS I
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS II
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES I
TOPÓGRAFO I
TOPÓGRAFO II

1
1
1
1
1
1
3
2
2
1
1

1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0

0
1
1
1
1
1
2
0
2
1
1

V- Unidade de Administrativa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE OPERACIONAL (Extinção)
AJUDANTE GERAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
(Extinção)
BIBLIOTECÁRIO I
COZINHEIRA (Extinção)
ENGENHEIRO CIVIL I
INSTRUTOR MUSICAL (Extinção)
MONITOR DE LAB. INFORMÁTICA
MOTORISTA (Extinção)
NUTRICIONISTA I
SERVENTE ESCOLAR (Readaptada)
SERVENTE ESCOLAR (Extinção)
TÉCNICO DE INFORMÁTICA I
(Extinção)
TÉCNICO EM CONTABILIDADE I

VAGAS
4
1
2

LOTAÇÃO ATUAL
2
1
0

VAGAS DISPONÍVEIS
2
0
2

6

6

0

7
5
1
1
8
3
2
1
14

0
5
0
1
6
3
1
1
14

7
0
1
0
2
0
1
0
0

2

2

0

1

1

0

VAGAS
7
4

LOTAÇÃO ATUAL
3
3

VAGAS DISPONÍVEIS
4
1

2

2

0

VI - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE SAÚDE
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE ADMINISTRATIVO II
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
(Extinção)
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ENFERMEIRO I
1
ENFERMEIRO III
1
MÉDICO 20HS
4
MÉDICO GINECOLOGISTA 20H
1
MÉDICO PEDIATRA 20H
1
MÉDICO PSIQUIATRA 20H
1
MOTORISTA (Extinção)
3
ODONTÓLOGO I
4
TÉCNICO DE CONTABILIDADE I
1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
2
TELEFONISTA
1
TERAPEUTA OCUPACIONAL I
1
TERAPEUTA OCUPACIONAL II
1
TERAPEUTA OCUPACIONAL III
1
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL I
1
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL II
1
Unidade Administrativa: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BARRA DO SAÍ

0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
0
4
1
1
1
0
4
1
2
0
1
1
1
1
1

CARGO
VAGAS
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (Ex1
tinção)
ENFERMEIRO I
1
MÉDICO PSF
1
ODONTÓLOGO 12HS
1
RECEPCIONISTA (Extinção)
1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM II
1
Unidade Administrativa: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SAMAMBAIAL

LOTAÇÃO ATUAL

VAGAS DISPONÍVEIS

1

0

1
0
1
1
0
1

0
1
0
0
1
0

CARGO
VAGAS
ENFERMEIRO I
1
MÉDICO PSF
1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
4
TÉCNICO DE ENFERMAGEM II
1
RECEPCIONISTA (Extinção)
1
Unidade Administrativa: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ITAPEMA DO NORTE

LOTAÇÃO ATUAL
0
1
4
0
1

VAGAS DISPONÍVEIS
1
0
0
1
0

CARGO
VAGAS
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (Ex2
tinção)
ENFERMEIRO I
1
MÉDICO PSF
1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
2
Unidade Administrativa: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAESE

LOTAÇÃO ATUAL

VAGAS DISPONÍVEIS

2

0

1
0
1

0
1
1

CARGO
VAGAS
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (Ex1
tinção)
ENFERMEIRO III
1
MÉDICO PSF
1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
2
Unidade Administrativa: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ITAPOÁ

LOTAÇÃO ATUAL

VAGAS DISPONÍVEIS

1

0

1
0
1

0
1
1

CARGO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (Extinção)
ENFERMEIRO II
MÉDICO PSF
ODONTÓLOGO 12HS
ODONTÓLOGO II 12HS
ODONTÓLOGO III 20HS
RECEPCIONISTA (Extinção)
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I

VAGAS

LOTAÇÃO ATUAL

VAGAS DISPONÍVEIS

2

2

0

1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
0
1
0

0
0
0
0
1
0
2
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Unidade Administrativa: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PONTAL DO NORTE
CARGO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (Extinção)
ENFERMEIRO I
MÉDICO PSF
ODONTÓLOGO 16HS
ODONTÓLOGO II 08HS
RECEPCIONISTA (Extinção)
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
Unidade Administrativa: CENTRO DE

VAGAS

LOTAÇÃO ATUAL

VAGAS DISPONÍVEIS

1

1

0

1
0
1
1
1
1

0
1
0
0
0
2

CARGO
VAGAS
FISIOTERAPEUTA I 30HS
1
Unidade Administrativa: NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA

LOTAÇÃO ATUAL
1

VAGAS DISPONÍVEIS
0

CARGO
VAGAS
FISIOTERAPEUTA I 30HS
3
FISIOTERAPEUTA II 30HS
3
FISIOTERAPEUTA III 30HS
2
FONOAUDIÓLOGO I
1
FONOAUDIÓLOGO II
1
FONOAUDIÓLOGO III
1
MÉDICO 20HS
3
NUTRICIONISTA I
1
NUTRICIONISTA II
1
NUTRICIONISTA III
1
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO
1
FÍSICA I
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO
1
FÍSICA II
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO
1
FÍSICA III
PSICÓLOGO I
2
PSICÓLOGO II
2
PSICÓLOGO III
1
Unidade Administrativa: PRONTO ATENDIMENTO 24HS

LOTAÇÃO ATUAL
2
3
0
1
0
0
3
0
1
0

VAGAS DISPONÍVEIS
1
0
2
0
1
1
0
1
0
1

1

0

0

1

0

1

0
1
0

2
1
1

CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE ADMINISTRATIVO II
AGENTE OPERACIONAL (Extinção)
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (Extinção)
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
(Extinção)
ENFERMEIRO I
ENFERMEIRO II
MOTORISTA (Extinção)
RECEPCIONISTA (Extinção)
SERVENTE ESCOLAR (Readaptada)
(Extinção)
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
TÉCNICO DE ENFERMAGEM II
TÉCNICO DE RADIOLOGIA I 20HS
TÉCNICO DE RADIOLOGIA II 20HS
Unidade Administrativa: VIGILÂNCIA

VAGAS
1
2
1

LOTAÇÃO ATUAL
1
1
1

VAGAS DISPONÍVEIS
0
1
0

12

12

0

4

4

0

6
2
7
2

6
2
7
2

0
0
0
0

1

1

0

7
4
0
2

3
0
2
0

VAGAS
1
1
5

LOTAÇÃO ATUAL
0
1
3

VAGAS DISPONÍVEIS
1
0
2

1

1

0

CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE ADMINISTRATIVO II
AGENTE DE ENDEMIAS
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (Extinção)

1
1
1
1
1
3
REABILITAÇÃO

10
4
2
2
EM SAÚDE
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
(Extinção)
ENFERMEIRO I
FISCAL SANITÁRIO I
FISCAL SANITÁRIO II
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
VETERINÁRIO I
VETERINÁRIO II
VETERINÁRIO III
Unidade Administrativa: SERVIÇO DE
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1

0

0
1
2
0
1
0
0

1
2
1
1
1
1
1

CARGO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (Extinção)
MOTORISTA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
Unidade Administrativa: FARMÁCIA

VAGAS

LOTAÇÃO ATUAL

VAGAS DISPONÍVEIS

1

1

0

4
3

4
3

0
0

CARGO
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO I
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO II
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO III

VAGAS
3
1
1

LOTAÇÃO ATUAL
1
1
0

VAGAS DISPONÍVEIS
2
0
1

VAGAS
1
1
1
1
1
1
6
1
1

LOTAÇÃO ATUAL
1
0
0
1
0
0
2
1
1

VAGAS DISPONÍVEIS
0
1
1
0
1
1
4
0
0

1

1

0

3
1
1

3
1
1

0
0
0

1

1

0

10
8
2
1
1
1
1
1
2

0
4
2
1
0
1
0
0
2

10
4
0
0
1
0
1
1
0

LOTAÇÃO ATUAL
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0

VAGAS DISPONÍVEIS
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1

VII - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARGO
ADMINISTRADOR I
ADMINISTRADOR II
ADMINISTRADOR III
ADVOGADO I
ADVOGADO II
ADVOGADO III
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE ADMINISTRATIVO II
AGENTE OPERACIONAL (Extinção)
AJUDANTE DE SERVIÇOS PÚB.
(Extinção)
ASSISTENTE SOCIAL I
ASSISTENTE SOCIAL II
ASSISTENTE SOCIAL III
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
(Extinção)
EDUCADOR SOCIAL I
FACILITADOR DE OFICINA
MOTORISTA (Extinção)
ORIENTADOR SOCIAL I
ORIENTADOR SOCIAL II
PEDAGOGO I
PEDAGOGO II
PEDAGOGO III
PSICOLOGO I

VIII - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE ADMINISTRATIVO II
AGENTE OPERACIONAL (Extinção)
ARQUITETO I
ARQUITETO II
BIBLIOTECÁRIO I
BIBLIOTECÁRIO II
BIBLIOTECÁRIO III
COZINHEIRA (Extinção)
ENGENHEIRO CIVIL I

VAGAS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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INSTRUTOR MUSICAL INSTRUMENTOS DE SOPRO (metais)
INSTRUTOR MUSICAL INSTRUMENTOS DE SOPRO (madeiras)
INSTRUTOR MUSICAL INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO
(fanfarra)
INSTRUTOR MUSICAL INSTRUMENTOS DE VIOLÃO
TÉCNICO EM TURISMO I
TÉCNICO EM TURISMO II
MAESTRO REGENTE I
PROFESSOR DE MÚSICA I
PROFESSOR DE MÚSICA II
TURISMÓLOGO I
TURISMÓLOGO II
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1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1
1
1
2
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
2
2
1
1

VAGAS
4
1
2

LOTAÇÃO ATUAL
1
1
2

VAGAS DISPONÍVEIS
3
0
0

3

3

0

1
1
1
2
1

0
0
0
2
1

1
1
1
0
0

13

13

0

7

0

7

VAGAS
1
2

LOTAÇÃO ATUAL
0
2

VAGAS DISPONÍVEIS
1
0

1

1

0

1

1

0

3

0

3

2
1

0
0

2
1

VAGAS
2
1

LOTAÇÃO ATUAL
0
1

VAGAS DISPONÍVEIS
2
0

2

0

2

LOTAÇÃO ATUAL
0
1
0
0
0

VAGAS DISPONÍVEIS
1
0
1
1
1

IX - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE ADMINISTRATIVO II
AGENTE OPERACIONAL (Extinção)
AJUDANTE DE SERVIÇOS PÚB.
(Extinção)
ENGENHEIRO CIVIL I
ENGENHEIRO ELETRICISTA I
ENGENHEIRO ELETRICISTA II
MECÂNICO VEÍCULO PESADO
MOTORISTA (Extinção)
OPERADOR DE MÁQUINAS (Extinção)
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
E AUTOMATIZADAS

X - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE ADMINISTRATIVO II
AJUDANTE DE SERVIÇOS PÚB.
(Extinção)
OPERADOR DE MÁQUINAS (Extinção)
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
E AUTOMATIZADAS
TÉCNICO AGRÍCOLA I
TÉCNICO AGRÍCOLA II

XI - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
PROFESSOR (Readaptado)
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA I

XII - Unidade Administrativa: CONTROLADORIA INTERNA
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE ADMINISTRATIVO II
AUDITOR I
AUDITOR II
AUDITOR III

VAGAS
1
1
1
1
1
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XIII - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE ADMINISTRATIVO II
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO I
SERVENTE ESCOLAR (Extinção)

VAGAS
2
3
1
1

LOTAÇÃO ATUAL
1
3
0
1

VAGAS DISPONÍVEIS
1
0
1
0

LOTAÇÃO ATUAL
5
09
0
0
0
0
1
0
1
3
1
0
1
3

VAGAS DISPONÍVEIS
3
1
3
2
2
2
0
1
3
2
0
1
2
0

LOTAÇÃO ATUAL
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

VAGAS DISPONÍVEIS
2
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0
1
1
1
1
1
1
1

XVI - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
CARGO
VAGAS
LOTAÇÃO ATUAL
AGENTE ADMINISTRATIVO I
2
0
GUARDA MUNICIPAL I
9
0

VAGAS DISPONÍVEIS
2
9

XIV - Unidade Administrativa: SECRETARIA DA FAZENDA
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE ADMINISTRATIVO II
AGENTE TRIBUTÁRIO I
AUDITOR FISCAL I
AUDITOR FISCAL II
CONTADOR I
CONTADOR II
CONTADOR III
FISCAL DE TRIBUTOS I
FISCAL DE TRIBUTOS II
TÉCNICO DE ARQUIVO I
TÉCNICO DE ARQUIVO II
TÉCNICO DE CONTABILIDADE I
TÉCNICO DE CONTABILIDADE II

VAGAS
8
10
3
2
2
2
1
1
4
5
1
1
3
3

XV - Unidade Administrativa: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AJUDANTE DE SERVIÇOS PÚB. (Extinção)
BIÓLOGO I
BIÓLOGO II
BIÓLOGO III
ENGENHEIRO AMBIENTAL I
ENGENHEIRO AMBIENTAL II
ENGENHEIRO AMBIENTAL III
ENGENHEIRO CIVIL I
ENGENHEIRO FLORESTAL I
ENGENHEIRO FLORESTAL II
ENGENHEIRO FLORESTAL III
FISCAL DE MEIO AMBIENTE I
FISCAL DE MEIO AMBIENTE II
GEÓGRAFO I
GEÓGRAFO II
OCEANÓGRAFO I
OCEANÓGRAFO II
TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE I
TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE II
TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE III

VAGAS
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

§ 2° - A carga horária de trabalho é aquela constante no edital do concurso;
Artigo. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando a Portaria nº 7.164/2021 de 30.04.21.
Itapoá (SC), 01 de junho de 2021
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
CONFERIDO E PUBLICADO:
____/_____/________
Sulmaria M. da Silva
Agente Administrativo I
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TERMO ADITIVO Nº 58/2021 - CONTRATO ADM Nº 54/2017 - 16º ADITIVO

Publicação Nº 3123697

TERMO ADITIVO Nº 58/2021 DE RESCISÃO UNILATERAL DE TERMO ADITIVO Nº40/2021 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 54/2017.
(16º ADITIVO). Pelo presente instrumento particular que, entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no CNPJ/MF
sob nº 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges, nº 201, neste Município, aqui denominado CONTRATANTE, neste
ato representado pelaSecretária de Obras e Serviços Públicos, a Sra. STEFANIE LIARA 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 1660, nº 510, Bairro: Princesa do Mar, neste
Município, com base no inciso I do Art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e nos termos dos inciso XII, §único do art. 78 do mesmo diploma
legal, nos termos das fls. 1252 a 1262 anexo aos autos, no qual reúne elementos para RESCINDIR UNILATERALMENTEo termo aditivo
nº40/2021 lavrado no dia 30/04/2021 e a todos os termos dele decorrente incompatível com o objeto contratado, celebrado com a Empresa
e a empresaBALSA NOVA COMERCIAL LTDA ME, com sede á Rua Francisco Manoel da Cruz, nº 1317, Bairro: Centro, nacidade de Balsa
Nova/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.348.948/0001-35 e Inscrição Estadual nº 90617443-01, representada neste ato pelo sócio administrador, Sr. WELLINGTON DANIEL MUNHOZ, portador do CNPF/MF nº 022.026.489-92 e do CI.RG nº 6.740.119-0 SSP/PR,cujo objeto
era, aContratação de empresa para prestação de serviços de roçadas e manutenção de vias e espaços públicos, distribuídos em 03 (três
trechos), do município de Itapoá/SC, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos, em conformidade com a autorização
contida no processo licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2017 – PROCESSO Nº 64/2017 de acordo com a Lei Federal nº
10.520/2002, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, e Lei Federal nº 8.078/90 e pelas especificações e condições
contidas nas cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
0.1. O presente termo tem por objeto a rescisão unilateral do termo aditivo nº40/2021, celebrado em 30/04/2021, conforme abaixo:
ITEM/SUBITEM

DESCRIÇÃO

1

SETOR/LOTE/TRECHO I – BARRADOSAÍ R$ 15.955,34

1.1

2

Local Da Execução:

Vias Pavimentadas e Praça Rainha

Trecho Início e Término:

Rua 10 (Dez) Até Rua 630 (Seiscentos
E Trinta).

Extensão Pavimentação:

95.202,00 M2

Extensão Calçadas:

38.080,00 M2

Extensão Meio Fio:

1.904,00 M2

Extensão Praça do Bal. Rainha:

13.680,00 M2

Estimativa Boca de Lobo:

120 unid.

Estimativas sacos de lixo

15.000 unid.

Indicação no Mapa:

COR VERDE

3

QTDE
MESES

VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR TOTAL R$

MÊS

1

R$ 15.955,34

R$ 15.955,34

1

R$ 20.566,59

R$ 20.566,59

SETOR/LOTE/TRECHO II – ITAPEMADONORTE R$ 20.566,59

Extensão Pavimentação:

Vias Pavimentadas, Praça do Samambaial, e Orla do
Itapema.
Rua: 630 (seiscentos e trinta) até a Rua:
1580 (um mil
MÊS
quinhentos e oitenta)
198.639,00 M2

Extensão Calçadas:

77.248,00 M2

Extensão Meio Fio:

3.089,92 M2

Extensão da Praça Samambaial

5.257,00 m2

Extensão Orla Itapema

16.000,00 M2

Estimativa Boca de Lobo:

430 unid.

Estimativa sacos de lixo

15.000 unid.

Indicação no Mapa:

COR AZUL

Local da Execução:

2.1

UN

Trecho Início e Término:

SETOR/LOTE/TRECHO III – PONTALDONORTE R$19.322,64
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Local da Execução:

Vias Pavimentadas, e Orla Do Pontal.

Trecho Início e Término:

Rua 1580 (um mil quinhentos
e oitenta) até o FIM DA ESTRADA JOSÉ
ALVES.

Extensão Pavimentação:

104.436,00 M2

Extensão Calçadas:
Extensão Meio Fio:

17.406,00 M2
696,24 M2

Extensão Orla Pontal

10.000,00 M2

Estimativa Boca de Lobo:

120 unid.

Estimativa sacos de lixo

15.000 unid.

Indicação no Mapa:

COR AMARELO

Página 633

MÊS

1

VALOR TOTAL

R$ 19.322,64

R$ 19.322,64

R$ 55.844,57

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO
2.1. A presente rescisão é fundada no inciso I do Art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e nos termos do inciso XII, §único do art. 78 do mesmo
diploma legal no protocolo nº7306/2021 sob fls. 1236/1239, notificação extrajudicial nº11/2021 sob fls. 1240 e demais elementos sob fls.
1252 a 1262.
2.2.Para tanto, firma o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, determinado que
seja publicado no Órgão Oficial deste Município, a fim que se produza os efeitos legais.
Itapoá, 28 de junho de 2021.
CONTRATANTE
STEFANIE LIARA CASTILHO DE AGUIAR
SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FISCAL DO CONTRATO
Testemunhas:
NOME:
CNPF:

NOME:
CNPF:

TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2021 - EDITAL 026/2021 - VETERINÁRIO

Publicação Nº 3124181

TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 026/2021
VETERINÁRIO
JANAYNA GOMES SILVINO, Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais CONVOCA o candidato MARCO TÚLIO MOREIRA MARTINS para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados
da publicação, a fim de manifestar interesse pela nomeação mediante a apresentação dos documentos abaixo relacionados:
- 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);
- Registro no órgão de classe;
- 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, 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, com aptidão para o trabalho e constando não pertencer ao Grupo de Risco para o COVID 19;
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- Conta salário na Caixa Econômica Federal Itapoá (prefeitura fornece declaração)
Itapoá, 28 de Junho de 2021.
Janayna Gomes Silvino
Secretária Municipal de Saúde

TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2021 PROCESSO SELETIVO Nº 024/2021 ALUNOS ESTAGIÁRIOS

Publicação Nº 3123161

TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2021
PROCESSO SELETIVO Nº 024/2021
ALUNOS ESTAGIÁRIOS
Jonecir Soares, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais CONVOCA o(s) candidato(s) relacionado(s) abaixo, para
comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação, a fim de
manifestar interesse pela contratação mediante a apresentação dos seguintes documentos, originais e cópias:
-

Cédula de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Número de inscrição no PIS/PASEP;
Uma foto recente 3x4;
Comprovante de residência;
Declaração de matrícula ou frequência regular, na área pretendida;
Inscrição no CIEE;
Conta corrente no Banco do Brasil.

CANDIDATO
YASMIN DE SOUZA SPECK
CIBELLE APARECIDA DE OLIVEIRA GODINHO

NÍVEL
ENSINO MÉDIO
SUPERIOR – RECURSOS HUMANOS

OBSERVAÇÃO: O HORÁRIO DE TRABALHO SERÁ CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA CORRESPONDENTE.
Itapoá, 28 DE JUNHO DE 2021.
Jonecir Soares
Secretário de Administração
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Ituporanga
Prefeitura
DECRETO Nº 107, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124248

DECRETO Nº 107, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Constitui e nomeia Comissão para Compor a Equipe Técnica de Avaliação dos Planos de Gestão Escolar para o Quadriênio 2021/2025 dos
Centros Educacionais e Centros de Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino.
GERVÁSIO MACIEL, Prefeito de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais que lhe foram conferidas e de
conformidade com o Inciso VII, do Artigo 65, da Lei Orgânica do Município, considerando Parecer 01/2020, de 02 de fevereiro de 2021, do
Conselho Municipal de Educação – CME e Decreto nº 19, de 8 de fevereiro de 2021.
DECRETA
Art. 1º - Fica constituída a Comissão Técnica de Avaliação dos PGE´s dos Centros Educacionais e Centros de Educação Infantil da Rede
Pública Municipal e Ensino, formada pelos seguintes membros:
Alessandra Doose do Prado Bruder – Representante do Conselho Municipal de Educação
Aracy Santos Sens - Representante do Magistério
Feliciano José Paes - Representante do Conselho de Educação da Câmara Municipal de Vereadores
Iraci Hammes - Representante do Magistério
Jaison Rosa – Representante do Conselho Municipal de Educação
José Fernando Sens - Representante do Magistério
Art. 2º - A presente comissão, constituída por profissionais da área da Educação é responsável por avaliar os PGE´s dos Centros Educacionais e Centros de Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino, em consonância com o item I, do Artigo 6º, da Resolução nº
002/2021, que dispõe sobre a Gestão Escolar nos Centros Educacionais e Centros de Educação Infantil da rede pública municipal de ensino.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, fica revogado o Decreto 103, de 23 de junho de 2021.
Ituporanga, 28 de junho de 2021.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração
SANDRA REGINA BERNS CLASEN
Secretária da Educação

PORTARIA Nº 1.177, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124254

PORTARIA Nº 1.177, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
GERVÁSIO MACIEL, Prefeito de Ituporanga Estado de Santa Catarina, no uso da competência privativa que lhe confere com o inciso VII, do
artigo 65, da Lei Orgânica do Município de Ituporanga,
RESOLVE:
Art. 1º ESTABELECER horário de trabalho da servidora LAUANA KAROLAINE HENRIQUETA, ocupante do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, na Secretaria de Assistência Social, com desempenho de suas funções na Gestão da Secretaria, com jornada de trabalho das 09h00min
às 12h00min e das 13h00min às 17h00min.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ituporanga, 28 de junho de 2021.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração
ANTONIELA CRISTINA FERREIRA
Secretária de Assistência Social
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Publicação Nº 3124257

PORTARIA Nº 1.178, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
GERVÁSIO MACIEL, 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 inciso IV do artigo 140 da Lei Complementar nº 020, de 17 de dezembro de 2008,
RESOLVE;
Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde a servidora MARIZE WULFF DA SILVA, ocupante do cargo de PROFESSOR, no período
de 24/06/2021 a 22/08/2021, conforme atestado médico em anexo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 24 de junho de 2021.
Ituporanga, 28 de junho de 2021.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração
SANDRA REGINA BERNS CLASEN
Secretária da Educação

PORTARIA Nº 1.179, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124259

PORTARIA Nº 1.179, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
GERVÁSIO MACIEL, Prefeito de Ituporanga/SC, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o inciso VII, do artigo 65, da Lei
Orgânica do Município.
Considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 que institui as normas para licitações e contratos da Administração Pública; e
Considerando a determinação contida no artigo 67º da Lei nº 8.666/93, que submete à Administração Pública realizar o acompanhamento
e a fiscalização dos objetos contratados nos processos de licitações e contratos administrativos da Administração Pública.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores relacionados abaixo como gestor e fiscal respectivamente do Processo Administrativo nº 18/2021 – Pregão
Presencial nº 04/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de pacientes deste município de
forma intermunicipal, viagem de ida e volta para tratamento fora do domicílio nos locais de referencia.
Aline de Abre Postais – Gestor
Carlos Alberto Berns – Fiscal
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ituporanga, 28 de junho de 2021.
GERVÁSIO MACIEL 			
Prefeito de Ituporanga 			

GERSON WALTER KRAEMER
Secretário de Administração

Ciente: ____________________________________
Aline de Abre Postais
Ciente: ____________________________________
Carlos Alberto Berns

PORTARIA Nº 1.181, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124267

PORTARIA Nº 1.181, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
GERVÁSIO MACIEL, 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 inciso IV do artigo 140 da Lei Complementar nº 020, de 17 de dezembro de 2008,
RESOLVE;
Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde a servidora SANDRA REGINA KOERICH, ocupante do cargo de PROFESSOR, no período
de 18/06/2021 a 24/06/2021, conforme atestado médico em anexo.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 18 de junho de 2021.
Ituporanga, 28 de junho de 2021.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração
SANDRA REGINA BERNS CLASEN
Secretária da Educação
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Jaborá
Prefeitura
ERRATA AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 33/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2021

Publicação Nº 3124242

ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2021
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021
O MUNICÍPIO DE JABORÁ, através do Presidente da Comissão de Licitações, Clenilson Junior Canani, vem a público retificar o Edital de
Processo Licitatório n° 33/2021, Tomada de Preços nº 01/2021, assim como se segue:
1. No item 3.1:
ONDE SE LÊ: 3.1 - Serão admitidos para participar desta licitação os interessados que estejam devidamente cadastrados na Prefeitura
Municipal de Itá e os NÃO CADASTRADOS nos termos dos parágrafos 2º e 9º do art. 22 da Lei nº 8.666/93 e que atenderem a todas as
condições previstas neste Edital.
LEIA-SE: 3.1 - Serão admitidos para participar desta licitação os interessados que estejam devidamente cadastrados na Prefeitura Municipal
de Jaborá e os NÃO CADASTRADOS nos termos dos parágrafos 2º e 9º do art. 22 da Lei nº 8.666/93 e que atenderem a todas as condições
previstas neste Edital.
2. No item 4.3:
ONDE SE LÊ: 4.3 - A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido nos subitens 1.2 e 1.3 deste Edital, sendo aceita a
remessa por via postal, com aviso de recebimento, desde que seja efetuada a entrega dos mesmos até o dia e horário indicados para protocolo. O Município de Itá e a Comissão Permanente de Licitações não se responsabilizarão, e nenhum efeito produzirá para o licitante, se
os envelopes não forem entregues em tempo hábil para protocolização dentro dos prazos estabelecidos nos subitens 1.2 e 1.3 deste Edital,
no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura.
LEIA-SE: 4.3 - A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido nos subitens 1.2 e 1.3 deste Edital, sendo aceita a remessa
por via postal, com aviso de recebimento, desde que seja efetuada a entrega dos mesmos até o dia e horário indicados para protocolo.
O Município de Jaborá e a Comissão Permanente de Licitações não se responsabilizarão, e nenhum efeito produzirá para o licitante, se os
envelopes não forem entregues em tempo hábil para protocolização dentro dos prazos estabelecidos nos subitens 1.2 e 1.3 deste Edital, no
Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura.
Tal providência bem como o presente esclarecimento, não mudam absolutamente em nada a apresentação das propostas por parte dos interessados, pois trata-se de um erro formal. Informa-se também que prevalece a data prevista no edital para a realização da sessão pública.
Jaborá, em 28 de junho de 2021.
CLENILSON JUNIOR CANANI
Presidente da Comissão

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 639

Jacinto Machado
Prefeitura
AVISO DA LICITAÇÃO 07/2021 PP FMS
Estado de Santa Catarina
Município de Jacinto Machado
Fundo Municipal de Saúde de Jacinto Machado

Publicação Nº 3124737
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D0CC134AC516F76FBCE2EFF93F8D57FC4E8F8D88

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº 07/2021 - Pregão Presencial
Licitação Exclusiva para ME e EPP - Menor Preço por Item
Objeto: Aquisição parcelada de material de higiene e limpeza para manutenção do Fundo Municipal de Saúde de Jacinto Machado, durante
o exercício de 2021, conforme especificações constantes do anexo I que integra o edital.
Data e hora da entrega dos envelopes: até as 07h45min do dia 12/07/2021.
Data e hora da abertura dos envelopes: a partir das 08h00min do dia 12/07/2021.
Local para entrega dos envelopes, informações e cópia do Edital: Prefeitura Municipal de Jacinto Machado, sito a Rua Pool Jorge Zacca, 75 Centro, no município de Jacinto Machado/SC, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h, em dias úteis, ou através do e-mail
licita@jacintomachado.sc.gov.br. Fone (48) 3535-1133.
ADILSON PIVA
Secretário de Saúde/Gestor do Fundo

AVISO HOMOLOGACAO E ADJUDICAO DL 004

Publicação Nº 3123909

Estado de Santa Catarina
Município de Jacinto Machado
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAMAE
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 04/2021 – DL - Emergencial
O município de Jacinto Machado/SC torna a público a Adjudicação e Homologação do Processo Licitatório nº 07/2021 – Licitação 004/2021
- DL – Emergencial, que tem por objeto, “Contratação emergência de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de aplicativos de gestão pública, com acesso simultâneo de usuários, e que atenda as especificações técnicas já existente para o SAMAE de Jacinto
Machado/SC, NO EXERCÍCIO DE 2021”; lavrado em favor as empresas vencedoras : BETHA SISTEMAS LTDA, com o valor global em R$
16.591,75 (Dezesseis mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos).
Jacinto Machado, 29 de Junho de 2021.
Amilton Ghellere
Diretor Geral

DECRETO N° 085 DE 18 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124431

DECRETO N° 085 DE 18 DE JUNHO DE 2021.
SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOÃO BATISTA MEZZARI, Prefeito Municipal de Jacinto Machado, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, combinado
com o Artigo 9º, da Lei nº 926 de 04 de dezembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a dotação orçamentária no Projeto/Atividade do Orçamento
da Unidade Prefeitura Municipal, abaixo discriminada, por conta de transposições orçamentárias, no valor total de R$ 100.000,00 (Cem Mil
Reais), como segue:
Órgão: 06 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 01 – DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Projeto/Atividade: 2.033 – Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Modalidade de Aplicação: (83) – 3.3.90.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas ..... R$ 100.000,00
TOTAL GERAL .................................................................................................. R$ 100.000,00
Art. 2º - O recurso destinado à suplementação do artigo anterior correrá por conta da anulação de dotação orçamentária, como segue:
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Órgão: 06 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 01 – DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Projeto/Atividade: 2.033 – Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Modalidade de Aplicação: (78) – 3.1.90.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas ..... R$ 100.000,00
TOTAL GERAL .................................................................................................. R$ 100.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de 18 de Junho de 2021.
Jacinto Machado/SC, 18 de Junho de 2021.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria, na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

DECRETO N°. 086 DE 18 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124438

DECRETO N°. 086 DE 18 DE JUNHO DE 2021.
SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOÃO BATISTA MEZZARI, Prefeito Municipal de Jacinto Machado, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, combinado
com o Artigo 9º, da Lei nº 926 de 04 de dezembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a dotação orçamentária no Projeto/Atividade do Orçamento
do Fundo Municipal de Saúde de Jacinto Machado, abaixo discriminada, por conta de transposições orçamentárias, no valor total de R$
50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), como segue:
Órgão: 10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.020 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Modalidade de Aplicação: (12) – 3.3.90.00.00.00.0696 – Aplicações Diretas ....... R$ 50.000,00
TOTAL GERAL: .................................................................................................. R$ 50.000,00
Art. 2º - O recurso destinado à suplementação do artigo anterior correrá por conta da anulação de dotação orçamentária, como segue:
Órgão: 10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.020 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Modalidade de Aplicação: (20) – 4.4.90.00.00.00.0696 – Aplicações Diretas ....... R$ 50.000,00
TOTAL GERAL .................................................................................................... R$ 50.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de 18 de Junho de 2021.
Jacinto Machado/SC, 18 de Junho de 2021.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria, na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

DECRETO N°. 087 DE 18 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124440

DECRETO N°. 087 DE 18 DE JUNHO DE 2021.
SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOÃO BATISTA MEZZARI, Prefeito Municipal de Jacinto Machado, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, combinado
com o Artigo 9º, da Lei nº 926 de 04 de Dezembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as dotações orçamentárias no Projeto/Atividade do Orçamento
do Fundo Municipal de Saúde de Jacinto Machado, abaixo discriminadas, por conta de transposições orçamentárias, no valor total de R$
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100.000,00 (Cem Mil Reais), como segue:
Órgão: 10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.020 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Modalidade de Aplicação: (9) – 3.3.50.00.00.00.0696 – Trans.Inst Priv. S/Fins.R$ 100.000,00
TOTAL GERAL: ................................................................................................ R$ 100.000,00
Art. 2º - O recurso destinado à suplementação do artigo anterior correrá por conta da anulação de dotação orçamentária, como segue:
Órgão: 10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.020 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Modalidade de Aplicação: (8) – 3.1.90.00.00.00.0696 – Aplicações Diretas ....... R$ 100.000,00
TOTAL GERAL .................................................................................................. R$ 100.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de 18 de Junho de 2021.
Jacinto Machado/SC, 18 de Junho de 2021.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria, na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

EXTRATO CONTRATO 2021 010 - DL 04 SAMAE

Publicação Nº 3124509

ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE DE JACINTO MACHADO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2021/SAMAE
Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Contratado: BETHA SISTEMAS LTDA. CNPJ sob o Nº 00.456.865/0001-67
Valor: R$ 16.591,75 (Dezesseis mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos)
Vigência: Início: 01/07/2021 Término: 01/01/2022
Licitação: Dispensa de Licitação – Contrato Emergencial.
Dotação: 2.047.3171.70 - 709 – 11/2021 – MANUTENÇÃO
Objeto: Contratação emergência de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de aplicativos de gestão pública, com acesso simultâneo
de usuários, e que atenda as especificações técnicas já existente para o SAMAE de Jacinto Machado/SC, NO EXERCÍCIO DE 2021”.
Jacinto Machado – SC, 29 de Junho de 2021.
AMILTON GHELLERE
Diretor do SAMAE

PORTARIA 292/2021

Publicação Nº 3124420

PORTARIA Nº. 292 DE 01 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Fisioterapeuta e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, KAYNA LUMMERTZ LEANDRO no cargo de Fisioterapeuta,
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, no período de 01/06/2021 até 19/05/2022 podendo ser prorrogado, junto a Secretaria
Municipal de Saúde e Saneamento, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, aprovada no Processo Seletivo no. 001/2021 de 19 de
maio de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Fisioterapeuta acima, admitido nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições
previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
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Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/06/2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Junho de 2021.
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

PORTARIA 293/2021

Publicação Nº 3124422

PORTARIA Nº. 293 DE 01 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Fisioterapeuta e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, ALICIA DA CUNHA OLIVEIRA no cargo de Fisioterapeuta,
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, no período de 01/06/2021 até 19/05/2022 podendo ser prorrogado, junto a Secretaria
Municipal de Saúde e Saneamento, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, aprovada no Processo Seletivo no. 001/2021 de 19 de
maio de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Fisioterapeuta acima, admitido nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições
previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/06/2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Junho de 2021.
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

PORTARIA 294/2021

Publicação Nº 3124436

PORTARIA Nº. 294 DE 01 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Fisioterapeuta e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, TAINA HENDLER TEIXEIRA no cargo de Fisioterapeuta, com
carga horária de 30 (trinta) horas semanais, no período de 01/06/2021 até 19/05/2022 podendo ser prorrogado, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, aprovada no Processo Seletivo no. 001/2021 de 19 de maio
de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Fisioterapeuta acima, admitido nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições
previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/06/2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Junho de 2021.
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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PORTARIA 295/2021

Publicação Nº 3124443

PORTARIA Nº. 295 DE 01 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Odontólogo e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, ROBERTO MORALES CARNEIRO no cargo de Odontólogo,
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 01/06/2021 até 19/05/2022 podendo ser prorrogado, junto a Secretaria
Municipal de Saúde e Saneamento, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, aprovada no Processo Seletivo no. 001/2021 de 19 de
maio de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - O Odontólogo acima, admitido nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições
previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/06/2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Junho de 2021.
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

PORTARIA 296/2021

Publicação Nº 3124454

PORTARIA Nº. 296 DE 01 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Psicóloga e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, ADICIRLENE PAGANINI CARDOSO no cargo de Psicóloga,
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 01/06/2021 até 19/06/2022 podendo ser prorrogado, junto a Secretaria
Municipal de Saúde e Saneamento, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, aprovada no Processo Seletivo no. 001/2021 de 19 de
maio de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Psicóloga acima, admitido nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/06/2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Junho de 2021.
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

PORTARIA 297/2021

Publicação Nº 3124462

PORTARIA Nº. 297 DE 01 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Assistente Social e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, ADRIANA SEVERINO DE MELO no cargo de Assistente Social,
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com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, no período de 01/06/2021 até 19/05/2022 podendo ser prorrogado, junto a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, aprovada no Processo Seletivo no. 001/2021 de 19 de
maio de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Assistente Social acima, admitido nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições
previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/06/2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Junho de 2021.
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

PORTARIA 298/2021

Publicação Nº 3124482

PORTARIA Nº. 298 DE 01 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Assistente Social e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, JOANETE PAULINO DE BORBA no cargo de Assistente Social,
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no período de 01/06/2021 até 19/05/2022 podendo ser prorrogado, junto a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, aprovada no Processo Seletivo no. 001/2021 de 19 de
maio de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Assistente Social acima, admitido nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições
previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/06/2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Junho de 2021.
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

PORTARIA 299/2021

Publicação Nº 3124521

PORTARIA Nº. 299 DE 01 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Assistente Social e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, KARLLA FRANCISCO no cargo de Assistente Social, com carga
horária de 30 (trinta) horas semanais, no período de 01/06/2021 até 19/05/2022 podendo ser prorrogado, junto a Secretaria Municipal de
Saúde e Saneamento, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, aprovada no Processo Seletivo no. 001/2021 de 19 de maio de 2021,
com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Assistente Social acima, admitido nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições
previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/06/2021.
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Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Junho de 2021.
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

PORTARIA 300/2021

Publicação Nº 3124626

PORTARIA Nº. 300 DE 01 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Servente e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, EDILÉIA VELHO PIVA no cargo de Servente, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 01/06/2021 até 17/12/2021 podendo ser prorrogado, junto a Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esporte, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, aprovada no Processo Seletivo no. 002/2021 de 19 de maio de
2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Servente acima, admitido nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/06/2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Junho de 2021.
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

PORTARIA 301/2021

Publicação Nº 3124636

PORTARIA Nº. 301 DE 01 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Servente e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, TAMIRIS DOS SANTOS PADILHA no cargo de Servente, com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 01/06/2021 até 17/12/2021 podendo ser prorrogado, junto a Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esporte, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, aprovada no Processo Seletivo no. 002/2021 de
19 de maio de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Servente acima, admitido nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/06/2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Junho de 2021.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL
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Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra:
ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 302/2021

Publicação Nº 3124658

PORTARIA Nº. 302 DE 01 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Servente e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, ANGÉLICA CRISTINA DIAS CORTES no cargo de Servente,
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 01/06/2021 até 17/12/2021 podendo ser prorrogado, junto a Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esporte, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, aprovada no Processo Seletivo no. 002/2021 de
19 de maio de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Servente acima, admitido nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/06/2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Junho de 2021.
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

PORTARIA 303/2021

Publicação Nº 3124686

PORTARIA Nº. 303 DE 01 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Servente e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, DAIANE CARDOSO DOS SANTOS no cargo de Servente, com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 01/06/2021 até 17/12/2021 podendo ser prorrogado, junto a Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esporte, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, aprovada no Processo Seletivo no. 002/2021 de
19 de maio de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Servente acima, admitido nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/06/2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Junho de 2021.
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

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 647

PORTARIA 304/2021

Publicação Nº 3124694

PORTARIA Nº. 304 DE 01 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Servente e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, ALEXANDRA CAMILO CARDOSO no cargo de Servente, com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 01/06/2021 até 17/12/2021 podendo ser prorrogado, junto a Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esporte, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, aprovada no Processo Seletivo no. 002/2021 de
19 de maio de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Servente acima, admitido nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/06/2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Junho de 2021.
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

PORTARIA 305/2021

Publicação Nº 3124701

PORTARIA Nº. 305 DE 01 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a Admissão em Caráter Temporário de servidor para o cargo de Auxiliar de Ensino e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que estabelece o Art. 1º, Item I da Lei nº 143, de 16 de maio de 1997, combinado com a Lei nº 834, de 05 de abril de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos da Lei n.º 143/97, CLEIMAR DE AGUIAR MOTTA GOULART no cargo de Auxiliar
de Ensino, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no período de 01/06/2021 até 17/12/2021 podendo ser prorrogado, nível MAG
AT, para atuar na EMEB Arizona junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, do Quadro de Pessoal da Administração Direta,
aprovada no Processo Seletivo no. 002/2021 de 19 de maio de 2021, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º - A Auxiliar de Ensino acima, admitido nos termos do artigo 1º, desta portaria, no que diz respeito ao recolhimento das contribuições
previdenciárias aplica-se o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo que o regime será Estatutário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01/06/2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Jacinto Machado – (SC), 01 de Junho de 2021.
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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Publicação Nº 3123906

Estado de Santa Catarina
Município de Jacinto Machado
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAMAE
RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
E PROPOSTA DE PREÇO
LICITAÇÃO Nº 01/2021 – Tomada de Preços
Objeto: “Contratação emergência de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de aplicativos de gestão pública, com
acesso simultâneo de usuários, e que atenda as especificações técnicas já existente para o SAMAE de Jacinto Machado/SC, NO EXERCÍCIO
DE 2021”.
A Comissão de Licitação do Município de Jacinto Machado torna público o resultado do julgamento de habilitação e propostas de preços por
itens, da Licitação 04/2021 - DL, que resultou na BETHA SISTEMAS LTDA, por não apresentar irregularidades na documentação, estando
de acordo com o instrumento convocatório.
Jacinto Machado, 28 de Junho de 2021.
Amilton Ghellere.
Presidente da Comissão de Licitação
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Jaguaruna
Prefeitura
LEI 1992- ALTERA O ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 915, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2001 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3124253

LEI Nº 1.992, DE 28 DE JUNHO DE 2021
ALTERA O ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 915, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2001 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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. Modifica a redação do artigo 4º da Lei Municipal nº 915, de 17 de dezembro de 2001, excluindo a representação da UAMJA, do
Movimento Ecológico, da AJART, da Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Turismo. (Emenda Modificativa n. 0001/2021
do Projeto de Lei 0028/2021)
Art. 2º. Ficam inseridas na representação do Conselho Municipal de Turismo, um representante da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna - Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, o Instituto Municipal de Meio Ambiente - IMAJ e Centro de Tradições Gaúchas
de Jaguaruna - CTG Estância do Retiro."Municipal de Turismo um representante do Instituto Municipal do Meio Ambiente- IMAJ. (Emenda
Modificativa n. 0001/2021 do Projeto de Lei 0028/2021)
Art. 3º. Suprimido (Emenda Supressiva n. 0001/2021 do Projeto de Lei 0028/2021)
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal, Jaguaruna (SC), 28 de junho de 2021.
LAERTE SILVA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
Registre-se e Publique-se.
DANTE MARIGA DE TAUNAY GENTIL
SECRETÁRIO DE GOVERNO

LEI 1993- "ESTABELECE DIRETRIZES PARA A VACINAÇÃO DE LACTANTES CONTRA A COVID-19

Publicação Nº 3124261

LEI Nº 1.993, DE 28 DE JUNHO DE 2021
"ESTABELECE DIRETRIZES PARA A VACINAÇÃO DE LACTANTES CONTRA A COVID-19."
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 A vacina contra a COVID-19 será oferecida a gestante, puérperas e lactantes sem comorbidades, após a avaliação dos riscos e benefícios, levando-se em conta, principalmente, as atividades desenvolvidas pela mulher.
§ 1º O teste de gravidez não deverá ser um pré-requisito para a administração das vacinas nas mulheres.
§ 2º A lactante vacinada poderá doar leite materno e deverá informar esta condição no ato da doação.
Art. 2º As gestantes, puérperas e lactantes serão orientadas a manter as medidas de proteção contra a COVID-19, mesmo após a aplicação
do esquema vacinal completo.
Parágrafo único. As gestantes, puérperas e lactantes que não aceitarem ser vacinadas devem ser respeitadas em sua decisão e igualmente
orientadas quanto às medidas de prevenção da COVID-19.
Art. 3º Os profissionais de saúde devem informar as gestantes, puérperas e lactantes acerca das limitações até o momento do conhecimento
sobre a eficácia e a segurança das vacinas contra a COVID-19 em mulheres nessas condições, para que possam tomar decisão esclarecida
quanto à vacinação.
Art. 4º Os eventos adversos pós-vacinação devem ser notificados e monitorados pelos profissionais de saúde, para que possam ser identificadas as possíveis causas para a sua ocorrência.
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal, Jaguaruna (SC), 28 de junho de 2021.
LAERTE SILVA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
Registre-se e Publique-se.
DANTE MARIGA DE TAUNAY GENTIL
SECRETÁRIO DE GOVERNO

LEI 1994- "DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E CELEBRAÇÃO COM O PODER
PÚBLICO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS, SERVIÇOS, COMPRAS, ALIENAÇÕES E LOCAÇÕES
POR EMPRESAS QUE NÃO CUMPREM COM CONTRATOS ATIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3124266

LEI Nº 1.994, DE 28 DE JUNHO DE 2021
"DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E CELEBRAÇÃO COM O PODER PÚBLICO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS, SERVIÇOS, COMPRAS, ALIENAÇÕES E LOCAÇÕES POR EMPRESAS QUE NÃO CUMPREM COM CONTRATOS ATIVOS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
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. O Poder Executivo fica autorizado a aplicar sanções administrativas pela inexecução injustificada total ou parcial de contratos com a
administração, especialmente das obras, serviços, compras, em quaisquer das modalidades de licitação previstas na Lei nº 8666/93.
Art. 2º. Constatado pelo Poder Executivo a inexecução total ou parcial dos contratos, deverá o Poder Executivo através do órgão competente, expedir 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 não superior a dois anos, com base no IV
do art. 87 da Lei nº 8666/93 sanção aplicada com base no inciso anterior.
Art. 3º. O Município disponibilizará no Portal da Transparência, após o devido processo legal, as empresas declaradas inidôneas para licitar
e contratar com o Município.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal, Jaguaruna (SC), 28 de junho de 2021.
LAERTE SILVA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
Registre-se e Publique-se.
DANTE MARIGA DE TAUNAY GENTIL
SECRETÁRIO DE GOVERNO

PROCESSO LICITATÓRIO 48/2021 - PMJ - TOMADA DE PREÇOS 014/2021 - PMJ

Publicação Nº 3124227

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JAGUARUNA
AVISO DE SUSPENSÃO – SINE DIE
O Departamento de Licitações, torna público que decide SUSPENDER, o certame referente ao Edital de TOMADA DE PREÇO 01/2021 - PMJ,
para revisão do Termo de Referência e Edital. A nova data de abertura será divulgada na forma da Lei. Maiores informações podem ser
obtidas no Paço Municipal, Av. Duque de Caxias, 290 Centro, Jaguaruna/SC, ou Telefone (48) 3624-8422, site ou no endereço eletrônico:
licitacao@jaguaruna.sc.gov.br no horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas. Jaguaruna/SC, 28 de junho de 2021. LAERTE SILVA DOS
SANTOS – Prefeito Municipal.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2021-PMJ, PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2021-PMJ

Publicação Nº 3123894

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JAGUARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2021-PMJ, PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2021-PMJ. Cujo critério de julgamento
é o de MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 09 de Julho de 2021, às 08:30 horas, tendo como objeto: “Contratação de Pessoa Jurídica, através
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de Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial com Registro de Preço para Fornecimento Parcelado de Gêneros Alimentícios para
compor a Merenda Escolar, conforme Termo De Referência Anexo ao Edital. A sessão de abertura do(s) envelope(s) de Proposta e Habilitação será realizada na data supra Setor de Licitações no Paço Municipal. O Edital e seus anexos na íntegra encontram-se a disposição para
obter através do endereço eletrônico www.jaguaruna.sc.gov.br. Maiores informações podem ser obtidas no Paço Municipal, Av. Duque de
Caxias, 290 Centro, Jaguaruna/SC, ou Telefone (48) 3624-8422, site ou no endereço eletrônico: licitacao@jaguaruna.sc.gov.br no horário
de expediente das 07:00 às 13:00 horas. Jaguaruna/SC, 28 de junho de 2021. LAERTE SILVA DOS SANTOS – Prefeito Municipal.
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Jaraguá do Sul
Prefeitura
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 65/2021

Publicação Nº 3124406

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 65/2021
Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, com início às nove horas, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos, sita na Rua Walter Marquardt, nº 1111, bairro Rio Molha, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Licitações,
designada pelo Decreto nº 15.109/2021, formada pelos membros Humberto José Travi, Gilberto Gesser e Nirton Hanemann, para sob a
presidência do primeiro, procederem à abertura dos envelopes referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 65/2021, que tem como objeto a
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para execução de
reforma dos vestiários e banheiros masculinos e femininos dos pavimentos 2 e 3 da Arena Jaraguá, localizada na Rua Gustavo Hagedorn
636, no Bairro Nova Brasília em Jaraguá do Sul/SC. Apresentaram-se a sessão as seguintes empresas:
Proponentes
AL CERTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
COMPACT CONSTRUTORA EIRELI ME
MAKLERS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
OKAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

Representante
Sem representante
Schaiane Lovemberger
Sem representante
Sem representante

Identificação
.x.x.x.x.
065.003.719-76
.x.x.x.x.
.x.x.x.x.

Após a identificação dos envelopes das proponentes, passou-se à verificação da inviolabilidade dos envelopes 01 – Habilitações e 02 – Propostas Comerciais. Logo após, passou-se à abertura dos Envelopes 01 – Habilitações, cujas documentações foram rubricadas pelos membros da Comissão Especial. As documentações apresentadas pelas proponentes foram as seguintes:
Nome da proponente
AL CERTA CONSTRUTORA E INCORP. LTDA
COMPACT CONSTRUTORA EIRELI ME
MAKLERS CONSTRUTORA E INCORP. EIRELI
OKAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

Quantidade de folhas Numeração das folhas
41
Sem numeração
82
Sem numeração
37
Sem numeração
52
Com numeração

Após análise criteriosa das Habilitações à Comissão declara INABILITADAS as seguintes empresas e motivos: AL CERTA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA por não apresentar acervo para comprovação do ítem 6.1 alínea j.3; MAKLERS CONSTRUTORA E INCORPORADORA
EIRELI, o atestado de capacidade técnica apresentado para comprovação do item 6.1 alíneas j.1, j.2 e j.3, não consta informações da metragem executada, restando prejudicado a análise da comissão ao atendimento ao Edital; E declara as demais proponentes HABILITADAS, visto
terem atendido as exigências do Edital. A seguir foi colocada a palavra livre a representante presente que não se manifestou. Considerando
as inabilitações citadas, a comissão informa a Representante presente, que está suspendendo a sessão e Na forma da Lei, abrindo prazo de
recurso de 05 (cinco) dias úteis “concedendo-se vistas as partes”, ao julgamento das habilitações. 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 pela Representante presente, a qual será
fornecida cópia desta. Jaraguá do Sul, 28 de junho de 2021.
Humberto José Travi
Gilberto Gesser
Nirton Hanemann
Schaiane Lovemberger

CONTRATO Nº 113/2021

Publicação Nº 3123574

EXTRATO DO CONTRATO 113/2021
Processo: Inexigibilidade de Licitação nº 049/2021; Entidade: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul;
Contratada: Hexis Científica Ltda.; Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE PROCESSO, EQUIPAMENTOS DE CAMPO E DE
BANCADA; Forma de Pagamento: O SAMAE pagará a contratada o valor de R$ 53.237,72 (cinquenta e três mil e duzentos e trinta e sete reais
e setenta e dois centavos); O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a certificação da nota fiscal. O prazo para certificação será
de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal; Item orçamentário: Os recursos orçamentários decorrentes das despesas do
objeto deste contrato correrão por conta do Orçamento de 2021, como segue:
Classif. Funcional Programática

Projeto/Atividade

25.002.17.122.0300.4402

Manutenção patrimonial - Samae

25.003.17.122.0300.4403

Manutenção patrimonial - Samae

Descrição da Natureza da Despesa
3.3.90.
Aplicações Diretas
4.4.90.
Aplicações Diretas

Dotação Orçamentária

Recursos

24

Próprios

46

Próprios

Data da assinatura: 22/06/2021; Prazo de Fornecimento: Conforme Cláusula Oitava do contrato original; Foro: Comarca de Jaraguá do Sul
– SC; Signatários: Ademir Izidoro, Reginaldo Pereira do Lago e Jochen Straud.
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Ademir Izidoro
Diretor Presidente - Samae

ED I T A L PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2021 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TIPO: MENOR P1REÇO POR ITEM

Publicação Nº 3124405

ED I T A L
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2021
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TIPO: menor p1reço por Item
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a contratação de empresa jurídica para fornecimento de MÓVEIS DE COZINHA SOB MEDIDA,
em área de 51,45 m², para a EMEB Maria Nilda Salai Stahelin, localizada na Rua Elpídio Rodrigues nº 99, no Bairro Barra do Tifa Marins em
Jaraguá do Sul/SC, em conformidade com as especificações e quantidades, constantes no Item I - objeto e demais Anexos deste Edital.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002 e Lei Complementar 147/2014 - Código registro TCE: 24BC94A9CD0CF47576F573CC00C9E97253D49EAF.
CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: Em atendimento a LC 147/2014, o item deste Edital se enquadra na participação exclusiva para ME/EPP,
sendo permitido as G.E. formularem proposta, que somente serão consideradas em caso de inexistir o número mínimo de três licitantes na
condição de ME/EPP.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 12 de julho de 2021, no Setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nº 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 14:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência
de Licitações e Contratos.
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 72.849,53 (setenta e dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 14 de maio de 2021.
ARGOS JOSE BURGARDT
Secretário de Administração

EDITAL CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2021 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS TIPO: MENOR PREÇO

Publicação Nº 3124404

EDITAL
CONCORRÊNCIA
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2021
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TIPO: Menor Preço
COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
O Município de Jaraguá do Sul, através do Presidente da Comissão Especial de Licitações designado pelo Decreto nº 15.080/2021, comunica
aos participantes da licitação acima, que a empresa PROGRESSO AMBIENTAL EIRELI EPP, protocolou tempestivamente no dia 21/06/2021
sob o protocolo 17027/2021, RECURSO ADMINISTRATIVO (anexo) ao julgamento das Habilitações.
Desta forma, por força do disposto no §3º do artigo 109 da Lei Federal n.º 8.666/93, ficam as demais licitantes cientificadas de que poderão
apresentar impugnação ao recurso administrativo apresentado (contrarrazões), no prazo de 5 (cinco) dias úteis, observada a contagem de
prazo disposta no artigo 110 da Lei de Licitações, compreendendo o período de 30/06/2021 com término em 06/07/2021.
Jaraguá do Sul (SC), 28 de junho de 2021.
Ivan Andreia Wolter
Presidente da Comissão Especial de Licitações
Decreto 15.080/2021
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Publicação Nº 3124554

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 045/2021 - FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS
O Chefe de Fiscalização de Atividades Urbanas do município de Jaraguá do Sul/SC, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento
nos termos do Artigo 10-A, da Lei Municipal 1182/88 e Lei Municipal 7989/2019, Art. 2º, Incisos I, III, V e Art. 4º, Inciso III, CIENTIFICA o
contribuinte abaixo identificado acerca da notificação emitida:
Notificado

CPF/CNPJ

Notificação Preliminar

Medidas Determinadas

Prazo

Tadeu Francisco Silva

038.570.638-31

31860/2021

Remover veículo (Fiat Siena) que esta em via
pública. Na Rua 1058 – Papa João XXIII, em
frente ao nº 480.

05 dias

Consideram-se notificado (s) contribuinte(s) acima listados no prazo de 05 dias a contar da publicação deste, período ao qual após, incorrerá o (s) notificado (s) nas penas do Art. 4º da Lei 7989/2019, Art. IV, § 1º, sem o prejuízo da obrigação de fazer ou desfazer e da ação
das demais autoridades competentes.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 18/2021

Publicação Nº 3125072

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 18/2021
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(s) tentativa(s) de ciência por meio de remessa postal resultar(em) infrutífera(s), notifica o(s) contribuinte(s) abaixo citado(s), da emissão de
Notificação Preliminar para fins de providenciar a regularização cadastral encaminhando através do Setor de Protocolo Geral, a solicitação
de baixa ou suspensão no Cadastro Mobiliário Municipal, conforme previsto nos artigos 88 e 89 da Lei Complementar Municipal 001/1993
alterado pela Leis Complementares 26/2002, 242/2019 e 261/2020.
Para saber como proceder a regularização da situação o contribuinte deverá entrar em contato como setor de Fiscalização Tributária no
fone (47) 2106-8192.
Considerar-se-á notificado o contribuinte, em 30 (trinta) dias corridos 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 prazo para regularização cadastral
será de 30 (trinta) dias corridos contados da data em que é considerado o contribuinte notificado deste Edital, conforme prevê o disposto
Parágrafo 7º do Artigo 1º do Decreto 13622/2020 incluído através do Decreto 14535/2020.
Constatado o não cumprimento das medidas determinadas, no prazo estipulado, será lavrado contra o notificado o auto de infração, sujeitando-o à aplicação de multas e outras penalidades cabíveis, em conformidade com o Inciso I do Parágrafo 2º do Artigo 86 da Lei Complementar Municipal 001/93 (Código Tributário Municipal), sem prejuízo das demais obrigações e da ação das demais autoridades competentes.
Valor da Multa: 10 UPM’s (Unidade Padrão Municipal). Valor da UPM em 2021: R$ 198,64 (Cento e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Quatro
Centavos)
Jaraguá do Sul, 28/06/2021.
SÉRGIO PAULO STEPHANI
Fiscal Tributarista
Matrícula 7089-1
Nº Notificação
127/2021

Inscrição Municipal
14211-5

Contribuinte
SL ALIMENTOS LTDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 19/2021

Data de Emissão
18/06/2021

Publicação Nº 3125073

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 019/2021
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 88 e 89 da Lei
Complementar Municipal 001/1993 e alterações.
O Auto de Infração foi emitido conforme previsto no Inciso I do Parágrafo 2º do art. 86 da Lei Complementar Municipal 001/1993 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.
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Jaraguá do Sul, 28/06/2021
SÉRGIO PAULO STEPHANI
Fiscal Tributarista
Matrícula 7089-1
Nº Auto de
Infração
1043/2021
1042/2021

Nº da Notificação
Data da Emissão
Preliminar
83/2021
15/06/2021
74/2021
15/06/2021

Inscrição MuniciContribuinte/Responsável
pal/Cadastro
260665
CLEIDE AZEVEDO GONÇALVES
260663
AIRTON NUNES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 006/2021

Valor R$
1.986,40
1.986,40

Publicação Nº 3123814

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 006/2021
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 o contribuinte MARCIO HIENDLMAYER, inscrição municipal nº 1002385, CPF 000.641.159-25, 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 2021.
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, 28 de junho de 2021.
Cristiane Margaret Kohls Stammerjohann
Fiscal Tributarista
Matrícula 7778-0

EDITAL Nº 019/2021 - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO HOMOLOGAÇÃO

Publicação Nº 3123554

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

EDITAL Nº 019/2021 - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
Homologação
A Secretária Municipal da Educação de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições legais, 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 019/2021,
resolve HOMOLOGAR, conforme abaixo.
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Nº

Nome

Tempo de serviço

1

REINALDO ANTONIO DE CAMPOS FILHO

198

2

JULIO CESAR GIORDANI DE SOUZA

123

3

GUILHERME ZANCAN CATTARIN

112

4

DOUGLAS ROMEU REIF

108

5

ADRIANO JOSÉ ESTEVES

75

6

JOSE ANICIO PEREIRA JUNIOR

65

7

GUILHERME BREGUNCCI PONTELLO

62

8

BRUNO DE MELO BEHRMANN

36

9

MARCOS ROBERTO DE ARAUJO

30

10

JOSE ALMIR COIMBRA

22

11

MATHEUS MAROSO DA SILVA

22

12

LUCIO ALVES XAVIER

20

13

DOUGLAS RUPOLO GOMES

16

14

JEFERSON ADRIANO BUSS

16
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15

RONALDO ELIEL DE ALMEIDA

10

16

CRISTIANO VENTURI

10

17

DALTON FELLIPE CASAMALI

10

18

ANDRÉ MORAES DE FREITAS

2

19

FELIPE ANTONIO EGERT

0

20

LUCAS SALES NEVES

0

21

GABRIEL ANTUNES DE CARVALHO CREMER

0

22

MARCOS ALEXANDRE SCHNEIDER

0

Indeferidos
1

GABRIEL DE ALENCAR FELINI

ITEM 2.1.V

Jaraguá do Sul, 28 de junho de 2021.
Ivana Atanásio Dias
Secretária de Educação

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 333/2021 AO CONTRATO Nº 231/2021

Publicação Nº 3124373

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 333/2021 AO CONTRATO Nº 231/2021
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2021.
FUNDAMENTO: artigo 57, § 1º, incisos I e IV C/C artigo 65 § 1º da Lei Federal 8.666/93.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL.
CONTRATADA: MAKLERS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
DO OBJETO: Prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para reparos em instalações sanitárias,
na rede de drenagem, substituição de piso cerâmico, regularização de piso intertravado, execução de piso cimentado e pintura, na E.M.E.B
Cristina Marcatto, localizado na Rua 274 – Bernardo João Schmitt, 54 no Bairro Jaraguá Esquerdo 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 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 11/07/2021 com término em 09/08/2021.
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 14.881/2021 que acresce os serviços do presente contrato, de acordo pelos
signatários deste termo aditivo, no valor de R$ 51.251,31 (cinquenta e um mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos),
correspondentes a 49,25% (quarenta e nove inteiros e vinte cinco centésimos percentuais) de acréscimo em relação ao valor do contrato
original. Em consequência do acréscimo, o valor total da obra fica em R$ 155.312,32 (cento e cinquenta e cinco mil trezentos e doze reais
e trinta e dois centavos).
DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes do objeto deste termo aditivo correrão por conta de recursos do exercício de
2021, como segue:
Classif. Funcional programática

Projeto/atividade

Descrição da Natureza da Despesa Dotação Orçamentária

Recurso

08.002.12.122.0300.2117.

Manutenção patrimonial - Ensino
Fundamental

4.4.90 – Aplicações Diretas

0.1.01.0001

107

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 08 de outubro de 2021, 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 e a gestora do contrato designados pelo
Decreto Municipal nº 14.881/2021, servidores públicos Tarcísio Demo Júnior E Jacira Rozza Buzzarello, a fiscalização da presente obrigação
por parte da contratada.
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2021.
FORO: COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL – SC.
SIGNATÁRIOS: Ivana Atanásio Dias e Kleber Rodrigues da Silva Alves.
Ivana Atanásio Dias
Secretária Municipal de Educação
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 334/2021 AO CONTRATO Nº 328/2020

Publicação Nº 3124375

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 334/2021 AO CONTRATO Nº 328/2020
PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 013/2020.
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, drenagem pluvial, sinalização viária, terraplanagem e serviços complementares para implantação de rotatória de interligação da Rua Bertha Weege com a Avenida Parque Malwee no Bairro Barra do Rio Cerro, em área total de 1.587m² (hum mil quinhentos
e oitenta e sete metros quadrados), em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa, que são
partes integrantes do edital.
RATIFICAÇÃO DO PRAZO: Com fundamento no artigo 57, § 1º, inciso III da Lei Federal 8.666/93, o prazo de execução dos serviços previstos
no item 6.1 da cláusula sexta do contrato original, suspenso em 14/08/2020 e 01/02/2021 através das Ordens de Paralisação da Obra; bem
como considerando o reinício das atividades em 27/01/2021 e 16/04/2021, vide a Ordem de Reinício; e, ainda, que o prazo de execução não
havia encerrado, sendo o prazo remanescente de mais 111 (cento e onze) dias para a execução dos serviços, a contar do dia 19/04/2021,
prazo de execução do presente contrato termina em 07/08/2021. 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 13.784/2020 que acresce os serviços constantes da planilha apresentada pela
CONTRATADA juntamente com a proposta e que fazem parte do presente, aprovados pelos signatários do presente termo aditivo, no valor
de R$ 24.300,46 (vinte e quatro mil e trezentos reais e quarenta e seis centavos), correspondentes a 9,53% (nove inteiros e cinquenta e
três centésimos percentuais) de acréscimo em relação ao valor do contrato original. Em consequência do acréscimo, o valor total da obra
fica em R$ 279.388,10 (duzentos e setenta e nove mil trezentos e oitenta e oito reais e dez centavos).
DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes do objeto deste termo aditivo correrão por conta de recursos do exercício de
2021, como segue:
Classif. Funcional programática

Projeto/atividade

Descrição da Natureza da
Despesa

Dotação Orçamentária

Recurso

09.001.15.452.0450.3045

Implantação da Rotatória Bertha
Weege

4.4.90 – Aplicações Diretas

697

0.1.83.0631

DA PRORROGAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO: A CONTRATADA deverá providenciar a prorrogação e 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 06 de outubro
de 2021, 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 designados pelos Decretos Municipais nº 13.784/2020 e nº 14.700/2021, os servidores públicos Marcelo Gumboski e Otoniel Da
Silva, a fiscalização da presente obrigação por parte da contratada.
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2021.
FORO: COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL – SC.
SIGNATÁRIOS: Otoniel da Silva e Maurício Vogelsanger.
Otoniel da Silva
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

OFÍCIO Nº 395/2021/GABSECR/SEMED

Publicação Nº 3123552

Ofício nº 395/2021/GabSecr/Semed
Jaraguá do Sul, 24 de junho de 2021.
Ao Senhor,
Nilcélio Lopes
Representante Legal
SLA Comercial Ltda
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL - SC, pessoa jurídica de direito público, com sede governamental na Rua
Walter Marquardt, 1.111, bairro Barra do Rio Molha, nesta cidade de Jaraguá do Sul - SC, inscrito no CNPJ sob n° 83.102.459/0001-23, neste
ato, representada pela Secretária Municipal de Educação, Srª Ivana Atanásio Dias,
NOTIFICA EXTRAJUDICIALMENTE
A empresa SLA COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, aqui denominada NOTIFICADA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, sob n° 31.789.047/0001-00, neste ato representada pelo Sr. Nilcelio Lopes, inscrito no CPF sob nº 043.987.089-52, com
sede na Rua Otto Wetzstein, 81, bairro Itoupavazinha, no município de Blumenau - SC, pelos seguintes fatos e fundamentos:
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 658

1. o Município de Jaraguá do Sul, aqui denominado NOTIFICANTE, tem contrato nº 162/2021 com a NOTIFICADA, cujo objeto é “fornecimento de móveis e acessórios de cozinha sob medida, destinados para a CMEI Gertrudes Kanzler, localizado na rua Lourenço Kanzler, nº
1000 - Bairro Vila Lenzi, no município de Jaraguá do Sul/SC, em conformidade com os anexos do Edital que são partes integrantes deste
Contrato”;
2. em 08/06/2021 a empresa foi notificada extrajudicialmente pelo atraso na entrega dos serviços solicitados. Entretanto, conforme o 3º
Relatório de Fiscalização em anexo a esta notificação, após a entrega e instalação do mobiliário bem como dos equipamentos, verificou-se
que a mesa auxiliar e a coifa estão em desacordo com o memorial descritivo.
3. de acordo com o Edital Pregão Presencial nº 232/2020 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES itens 12.1, 12.2 “a”, “c”, 12.4,
12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 12.4.5.2 e 12.4.5.3, a saber:
12.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante, sem justificativas aceita pela Administração, resguardado
os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, as sanções administrativas de advertência, multas, ou
suspensão temporária do direito de licitar, a critério da Administração:
12.2 - Considerar-se-á descumprimento parcial da Autorização de Fornecimento:
a) a entrega dos equipamentos licitados com atraso;
b) a entrega de equipamentos diversos do especificado no Edital e Planilha orçamentária;
c) a entrega parcial dos equipamentos solicitados.
12.3 - Considerar-se-á descumprimento total do contrato/Autorização de Fornecimento:
a) a recusa injustificada em assinar o termo contratual ou receber a Autorização de Fornecimento;
b) a não entrega dos equipamentos;
12.4 - As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações cometidas pela Contratada, nos seguintes casos:
12.4.1 - Advertência, nos casos de descumprimento parcial do contrato/Autorização de Fornecimento, a critério da Contratante.
12.4.2 - Multa moratória de 1% (um por cento) por dia sobre o valor apresentado na autorização de fornecimento, até no máximo de 20%
(vinte por cento), quando a proponente, sem justa causa, deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida.
12.4.3 – Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor apresentado na autorização de fornecimento, quando a proponente/contratada, sem
justa causa, deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida.
12.4.4 - Multa de 20% sobre o valor adjudicado, quando a licitante vencedora não assinar o contrato/Autorização de Fornecimento.
12.4.5 - Multa de 10% sobre do valor adjudicado do(s) item (ns), quando:
12.4.5.1 – Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros;
12.4.5.2 – Desatender às determinações da fiscalização;
12.4.5.3 – Não obedecer às condições de entrega e instalação especificadas no contrato;
12.4.5.4 – Não entregar os equipamentos, dando ensejo à rescisão contratual/cancelamento da Autorização de Fornecimento;
12.4.6 – Multa de 20% sobre o valor Estimado da licitação quando o licitante/contratada apresentar
declaração falsa. (grifo nosso)
Assim:
Deve a empresa, em 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento desta NOTIFICAÇÃO, efetuar a entrega e instalação dos equipamentos (coifa e mesa auxiliar), nos moldes do Edital Pregão Presencial nº 232/2021 e do Contrato nº 162/2021.
Deverá também APRESENTAR DEFESA POR ESCRITO, ACERCA DA IRREGULARIDADE APONTADA ACIMA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar do recebimento desta NOTIFICAÇÃO, considerando válido para todos os efeitos, o encaminhamento com retorno de leitura via
correio eletrônico.
Será enviada cópia do inteiro teor do processo a rigor dos Princípios da Ampla Defesa, e do Contraditório e da Legalidade; instaurar-se-á
Processo Administrativo e, a depender da conclusão, poder-se-ão aplicar as seguintes penalidades administrativas dispostas no art. 87 da
Lei nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, quais sejam:
a) multa;
b) rescisão do contrato e cancelamento da Autorização de Fornecimento;
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d) declaração de Inidoneidade.
Ivana Atanásio Dias
Secretária Municipal de Educação
Portaria 005/2021

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA – Nº 01/2020 CONTRATO Nº 549/2020

Publicação Nº 3124408

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA – nº 01/2020
Contrato nº 549/2020
Determinamos por meio desta, à empresa PERCENTUAL ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
03.989.313/0001-02, com sede na Rua Padre Anchieta, 2050, Bigorrilho, no município de Curitiba - PR a paralisação dos serviços referentes
a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia com fornecimento de materiais e mão de obra para pavimentação
asfáltica (capeamento), drenagem pluvial, sinalização viária, terraplenagem e serviços complementares na Rua Lina Walz Schwarz (início do
entroncamento com a Rua Prefeito José Bauer até sua extensão final), no Bairro Três Rios do Sul, com extensão total de 590,22 (quinhentos
e noventa metros e vinte e dois centímetros), objeto da Concorrência nº 116/2020, e, formalizada pelo Contrato nº 549/2020, a partir da
data do dia 10/05/2021, por prazo indeterminado, ficando, o cronograma de execução prorrogado por igual período.
A paralisação dos serviços se dá, devido à necessidade de análise de quantitativo e posteriores providências financeiras, para adequação
de serviços não previstos em projeto.
Jaraguá do Sul, 17 de maio de 2021.
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HOMERO RAMOS DUARTE OTONIEL DA SILVA
Engº. Civil – Fiscal Designado Secretário Municipal de Obras
CREA 122080-8
Recebi em,____/____/ _____
PERCENTUAL ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 03.989.313/0001-02,
OBS:- Será lavrada em 4 (quatro) vias: a) Fiscalização; b) Empreiteira ou Contratado; c) Arquivo no Setor responsável pelas obras; d) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos;
- REINÍCIO DOS SERVIÇOS deverá ser também autorizado, expressamente pelo contratante.

PORTARIA Nº 156/2021-ISSEM

Publicação Nº 3125075

PORTARIA Nº 156/2021-ISSEM
De 25/06/2021
Concede aposentadoria a(o) segurado(a) Mariene Rebeque Cristo.
O PRESIDENTE do Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais (Issem), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17 da
Lei Complementar Municipal (LCM) nº 217/2018 e tendo em vista o contido no processo administrativo previdenciário nº 1.196,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder o benefício de Aposentadoria voluntária (magistério), a partir de 14/07/2021, a(o) segurado(a) Mariene Rebeque Cristo,
inscrito(a) no CPF sob nº 598.922.939-91, servidor(a) do Município de Jaraguá do Sul/SC, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Infantil – Ens. Superior, matriculado(a) sob o nº 10396 (referência salarial: Classe 7, letra “C”, triênio de 12%), carga horária de 200h/m
(40h/sem), nos termos do Art. 88, §1º, da LCM nº 217/2018.
§ 1º Os proventos serão na ordem de 100% (cem por cento) sobre a última remuneração de contribuição no cargo efetivo e serão reajustados com paridade.
§ 2º As despesas correrão por conta do Issem, através do Fundo Municipal de Previdência Social (FMPS), nos termos do art. 77, I, “c”, da
LCM nº 217/2018.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 25 de junho de 2021.
Márcio Erdmann
Presidente

PORTARIA Nº 157/2021-ISSEM

Publicação Nº 3125076

PORTARIA Nº 157/2021-ISSEM
De 25/06/2021
Concede aposentadoria a(o) segurado(a) Nailza de Queiroz Conquista.
O PRESIDENTE do Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais (Issem), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17 da
Lei Complementar Municipal (LCM) nº 217/2018 e tendo em vista o contido no processo administrativo previdenciário nº 0173,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder o benefício de Aposentadoria voluntária por idade, a partir de 14/07/2021, a(o) segurado(a) Nailza de Queiroz Conquista,
inscrito(a) no CPF sob nº 240.918.474-04, servidor(a) do Município de Jaraguá do Sul/SC, ocupante do cargo efetivo de Agente de Alimentação e Nutrição, matriculado(a) sob o nº 9524 (referência salarial: Classe 2, letra “D”, triênio de 18%), carga horária de 200h/m (40h/sem),
nos termos do Art. 40, §1º, III, ‘b’, da CF (redação da EC nº 41/2003) c/c art. 85 da LCM nº 217/2018 (redação original).
§ 1º Os proventos serão na ordem de 77,99% (setenta e sete inteiros e noventa e nove centésimos por cento) sobre a média aritmética
simples de 80% das maiores contribuições e serão reajustados sem paridade.
§ 2º As despesas correrão por conta do Issem, através do Fundo Municipal de Previdência Social (FMPS), nos termos do art. 77, I, “c”, da
LCM nº 217/2018.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
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Jaraguá do Sul, 25 de junho de 2021.
Márcio Erdmann
Presidente

PORTARIA Nº 158/2021-ISSEM

Publicação Nº 3125077

PORTARIA N.º 158/2021 – ISSEM
De 28/06/2021.
Nomeia candidatos aprovados no Concurso Público n.º 01/2019
O INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ISSEM), por meio do seu Presidente, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso XXIV do art. 17, da Lei Complementar Municipal (LCM) Nº 217/2018, de 20 de setembro de 2018; e
CONSIDERANDO a homologação do resultado final do Concurso Público n.º 001/2019-Issem para o provimento de cargos pertencentes ao
quadro de pessoal do Issem;
CONSIDERANDO a demissão do ex-servidor Joney Cícero Morozini, publicada pela Portaria nº 117/2021-Issem, de 30 de abril de 2021;
CONSIDERANDO a exaustão do prazo estabelecido pela Portaria nº 128/2021-ISSEM para a posse do candidato anterior;
CONSIDERANDO a necessidade de recomposição do quadro de servidores do Issem.
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR e CONVOCAR os seguintes candidatos:
Cargo
Inscrição
Candidato
Agente Administrativo:
47420-7
YASMIN MARCELLE NATUBA CARCERERE

Classif.
10º

Art. 2º Os candidatos terão o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste ato de nomeação, para comparecerem, pessoalmente
ou por intermédio de procurador habilitado, mediante procuração com poderes específicos, pública ou particular com firma reconhecida em
cartório, ao setor de Recursos Humanos do Issem, situado na Rua Max Wilhelm, n.º 255, Vila Baependi, Cidade de Jaraguá do Sul/SC, CEP
n.º 89.256-000, no horário compreendido das 8 h às 12 h e das 13 h às 16 h, para apresentação e entrega de cópia dos documentos abaixo
relacionados, autenticados ou acompanhados dos originais:
I – 2 (duas) fotografias 3X4 recentes;
II – Carteira de Identidade (RG);
III – Cadastro da Pessoa Física (CPF);
IV – Título de Eleitor e comprovante de regularidade com as obrigações eleitorais (crimes eleitorais e quitação eleitoral – www.tse.gov.br);
V – Certidão de Nascimento ou de Casamento, conforme o caso;
VI – Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
VII – Atestado de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
VIII – Carteira de reservista para os nomeados do sexo masculino;
IX – Comprovação de quitação com as obrigações militares;
X – Comprovação do nível de escolaridade exigido nos termos do Edital de Concurso n.º 01/2019 até a data da posse;
XI – Comprovação de estar regularmente registrado no respectivo Conselho Profissional, quando for o caso (comprovante de registro e
certidão negativa de débitos);
XII – Comprovante de endereço.
XIII – Comprovação de nacionalidade brasileira, para os naturalizados;
XIV – Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
XV – PIS/PASEP;
XVI – Certidão de tempo de serviço que tenha prestado a outros órgãos para os quais não havia necessidade de registro em carteira profissional;
XVII – Cópia da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do regime geral de previdência social (RGPS), quando couber;
XVIII – Declaração de bens conforme Anexo I desta Portaria, podendo ser substituída pela declaração do imposto de renda;
XIX – Declaração de acumulação de cargo, emprego ou função na Administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal, conforme o
Anexo II desta Portaria;
XX – Certidão negativa de ações cíveis e criminais expedidas pela Justiça Estadual e Federal do Estado de Santa Catarina e do Estado de
residência atual do candidato;
XXI – Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas na lei de improbidade administrativa e/ou
não ter sido condenado em processo disciplinar no exercício de função pública, conforme Anexo III desta Portaria, e Certidão do Cadastro
Nacional de Condenados de Crime de Improbidade Administrativa emitida pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br);
XXII – Declaração de não participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não e de não exercer comércio,
conforme Anexo IV desta Portaria;
XXIII – Declaração de percepção de aposentadoria decorrente do exercício de função pública, conforme Anexo V desta Portaria;
XXIV – Comprovação de aptidão de saúde física e mental de capacidade laboral, através de laudos médicos e exames laboratoriais particulares, custeados pelo candidato nomeado, necessários para o exercício do cargo, quais sejam:
a) hemograma, realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
b) glicemia de jejum (realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
c) sorologia para Lues (realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
d) parcial de urina (realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
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e) RX do Tórax (realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
f) avaliação cardiológica, com eletrocardiograma (ECG) e laudo aos candidatos com idade igual ou superior a 35 (trinta e cinco) anos, realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
g) preventivo ginecológico, para o sexo feminino, realizado no prazo máximo de 10 (dez) meses ou comprovante de andamento;
h) preventivo de próstata, para o sexo masculino acima de 40 (quarenta) anos, realizado no prazo máximo de 10 (dez) meses ou comprovante de andamento;
i) esquema antitetânico em dia ou iniciado na ocasião;
j) vacina anti-rubéola;
k) vacina anti-hepatite, aos profissionais da área da saúde.
Art. 3º Eventuais candidatos portadores de necessidades especiais nomeados neste edital também deverão apresentar laudo e/ou atestado
médico atualizado, emitido há menos de 30 (trinta) dias, identificando o tipo de deficiência ou disfunção.
Art. 4º Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer documento acima relacionado acarretará o não
cumprimento dos termos desta Portaria de Nomeação.
Art. 5º Apresentados os documentos acima relacionados, o candidato será encaminhado ao Médico do Trabalho, o qual poderá solicitar
exames complementares.
Art. 7º A prorrogação prevista na LC nº 154/2014, Art. 16, § 1º, só poderá ser requerida pelo candidato mediante pedido fundamentado
que justifique a postergação do prazo, a qual será decidida a critério da administração.
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul/SC, em 28 de junho de 2021.
MÁRCIO ERDMANN
Presidente do Issem
ANEXO I – DECLARAÇÃO DE BENS
NOME: __________________________________________________________
CÉDULA DE IDENTIDADE Nº: _______________________________________ CADASTRO DE PESSOA
_____________________________ CARGO: _________________________________________________________

FÍSICA

(CPF)

Nº

DISCRIMINAÇÃO DOS BENS:
Discriminação

Valor da aquisição

Valor atual

( ) NÃO POSSUO BENS
Declaro que as informações aqui contidas são expressão da verdade.
Data: ______/ _______ /2019.
Assinatura: ___________________________________
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICOS
Nome: ___________________________________________________________
Identidade: _________________ CPF: _________________________________
Cargo: ___________________________________
Acumula cargo, emprego, proventos ou função pública? _______________________
(Sim ou Não)
Se positivo, prestar as informações seguintes:
Informações sobre cargo, emprego ou função pública:
Nome do cargo/ emprego/ função púbIica:
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Data de ingresso:
Órgão/Entidade:
Carga horária mensal:
Verificação da compatibilidade de horários:
Cargo/ Emprego/ Função púb.

Horário
DOM.

SEG.

TER.

QUA.

QUI.

SEX.

SÁB.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Declaração
Estou ciente da proibição de acumulação de cargos, empregos e funções dos Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, incluindo-se autarquias,
empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista.
Estou ciente de que qualquer omissão constitui presunção de má-fé, razão pela qual ratifico que a presente declaração é verdadeira, haja vista que constitui crime, previsto no Código Penal Brasileiro, prestar declaração falsa com finalidade de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Jaraguá do Sul,

_____ de ________________ de _________

Assinatura

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE NÃO IMPROBIDADE OU PROCESSO DISCIPLINAR
Eu, _____________________________________________________________, inscrito(a) no CPF nº ___________________________,
declaro para fins de empossamento no cargo público de ___________________________________, junto ao Instituto de Seguridade dos
Servidores Municipais, para o qual fui aprovado através do Concurso Público nº 01/2019, NÃO HAVER sofrido as penalidades previstas na lei
de improbidade administrativa e/ou NÃO HAVER sido condenado em processo disciplinar, no exercício de cargo, emprego ou função pública
Declaro que as informações aqui contidas são expressão da verdade.
Data: ______/ _______ /2019.
Assinatura: ___________________________________
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE PRIVADA
Nome: ___________________________________________________________
Identidade: _________________ CPF: _________________________________
Cargo: ___________________________________
Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais
DECLARO, nos termos dos artigos 18, inciso III, e 174, inciso XVI, da Lei Complementar Municipal nº 154/2014, de 03 de novembro de
2014, NÃO participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não e NÃO exercer comércio, a partir de minha
posse no cargo que passarei a exercer neste Município, sob pena prevista no art. 299 do Código Penal Brasileiro.
Jaraguá do Sul, ______ de ______________________ de 20 _____ .
Assinatura
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE PERCEPÇÃO DE APOSENTADORIA
Eu, _____________________________________________________________, inscrito(a) no CPF nº ___________________________,
declaro para fins de empossamento no cargo público de ___________________________________, junto ao Instituto de Seguridade dos
Servidores Municipais – ISSEM, para o qual fui aprovado através do Concurso Público nº 01/2019, que:
( ) Não sou aposentado até a presente data.
( ) Percebo proventos de aposentadoria, decorrentes do exercício do cargo/emprego/função pública de ____________________________
_________ pelo órgão _______________________________________________________ desde _____/ _____ /_______.
Declaro que as informações aqui contidas são expressão da verdade.
Data: ______/ _______ /2019.
Assinatura: ___________________________________

PORTARIA Nº 159/2021-ISSEM

Publicação Nº 3125078

PORTARIA Nº 159/2021-ISSEM
De 28/06/2021
Concede aposentadoria a(o) segurado(a) Maria Benilde Zatta Blasczak.
O PRESIDENTE do Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais (Issem), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17 da
Lei Complementar Municipal (LCM) nº 217/2018 e tendo em vista o contido no processo administrativo previdenciário nº 0167,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder o benefício de Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, a partir de 14/07/2021, a(o) segurado(a) Maria
Benilde Zatta Blasczak, inscrito(a) no CPF sob nº 409.293.539-00, servidor(a) do Município de Jaraguá do Sul/SC, ocupante do cargo efetivo
de Monitor de Museu, matriculado(a) sob o nº 8221 (referência salarial: Classe 3, letra “G”, triênio de 36%), carga horária de 200h/m (40h/
sem), nos termos do Art. 87 da LCM nº 217/2018.
§ 1º Os proventos serão na ordem de 100% (cem por cento) sobre a última remuneração de contribuição no cargo efetivo e serão reajustados com paridade.
§ 2º As despesas correrão por conta do Issem, através do Fundo Municipal de Previdência Social (FMPS), nos termos do art. 77, I, “c”, da
LCM nº 217/2018.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 28 de junho de 2021.
Márcio Erdmann
Presidente

PORTARIA Nº 160/2021-ISSEM

Publicação Nº 3125079

PORTARIA Nº 160/2021 – ISSEM
De 28.06.2021.
Prorroga Licença por acidente em serviço
O PRESIDENTE do Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais – ISSEM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 17,
da Lei Complementar nº 217/2018, de 20 de setembro de 2018 e suas alterações;
Considerando o disposto no artigo 143 e seguintes, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014;
Considerando a solicitação de afastamento laboral emitida pelo médico do trabalho, em 28/06/2021.
RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR A LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO (trajeto), concedida pela Portaria nº 118/2021 – Issem à Servidora Pública
Municipal lotada no Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais – Issem, ANGELITA RODRIGUES DOS SANTOS, matrícula nº 1182,
pelo período de 29.06.2021 à 28.07.2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 29.06.2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 28 de junho de 2021.
Márcio Erdmann
Presidente do Issem
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Publicação Nº 3123938

PORTARIANº 199/2021/Semsa
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe foram conferidas, de acordo com o disposto na
Lei Complementar Nº 102/2010 de 12 de novembro de 2010, Processo Seletivo nº 001/2020/Semsa; e
CONSIDERANDO a Portaria Nº 350/2020/Semsa de 01 de dezembro de 2020;
CONSIDERANDO o teor do Mem.111/2021/DS-SEMSA, encaminhado pela Diretoria de Saúde, solicitando prorrogação de contratos com a
Secretaria Municipal de Saúde;
RESOLVE :
Art.1º Fica prorrogada a Portaria Nº 350/2020/Semsa que admite ANDREIA CASAGRANDE ATANASIO DOS SANTOS para em Caráter Temporário atuar como Enfermeira, a partir de 12/06/2021 até 08/12/2021.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 12 de junho de 2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 21 de junho de 2021.
ALCEU GILMAR MORETTI
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 200/2021/SEMSA

Publicação Nº 3123939

PORTARIANº 200/2021/Semsa
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe foram conferidas, de acordo com o disposto na
Lei Complementar Nº 102/2010 de 12 de novembro de 2010, Processo Seletivo nº 001/2020/Semsa; e
CONSIDERANDO a Portaria Nº 364/2020/Semsa de 11 de dezembro de 2020;
CONSIDERANDO o teor do Mem.111/2021/DS-SEMSA, encaminhado pela Diretoria de Saúde, solicitando prorrogação de contratos com a
Secretaria Municipal de Saúde;
RESOLVE :
Art.1º Fica prorrogada a Portaria Nº 364/2020/Semsa que admite CRISTIANE CROTTI DA COSTA para em Caráter Temporário atuar como
Enfermeira, a partir de 12/06/2021 até 08/12/2021.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 12 de junho de 2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 21 de junho de 2021.
ALCEU GILMAR MORETTI
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 201/2021/SEMSA

Publicação Nº 3123940

PORTARIANº 201/2021/Semsa
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe foram conferidas, de acordo com o disposto na
Lei Complementar Nº 102/2010 de 12 de novembro de 2010, Processo Seletivo nº 001/2020/Semsa; e
CONSIDERANDO a Portaria Nº 362/2020/Semsa de 10 de dezembro de 2020;
CONSIDERANDO o teor do Mem.111/2021/DS-SEMSA, encaminhado pela Diretoria de Saúde, solicitando prorrogação de contratos com a
Secretaria Municipal de Saúde;
RESOLVE :
Art.1º Fica prorrogada a Portaria Nº 362/2020/Semsa que admite KARINA RUIZ para em Caráter Temporário atuar como Enfermeira, a
partir de 06/06/2021 até 02/12/2021.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 06 de junho de 2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 21 de junho de 2021.
ALCEU GILMAR MORETTI
Secretário Municipal de Saúde
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Publicação Nº 3123941

PORTARIANº 203/2021/Semsa
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe foram conferidas, de acordo com o disposto na
Lei Complementar Nº 102/2010 de 12 de novembro de 2010, Processo Seletivo nº 001/2020/Semsa; e
CONSIDERANDO a Portaria Nº 363/2020/Semsa de 11 de dezembro de 2020;
CONSIDERANDO o teor do Mem.111/2021/DS-SEMSA, encaminhado pela Diretoria de Saúde, solicitando prorrogação de contratos com a
Secretaria Municipal de Saúde;
RESOLVE :
Art.1º Fica prorrogada a Portaria Nº 363/2020/Semsa que admite MARIA DE FATIMA SANTOS STEIN para em Caráter Temporário atuar
como Enfermeira, a partir de 19/06/2021 até 15/12/2021.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 19 de junho de 2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 21 de junho de 2021.
ALCEU GILMAR MORETTI
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 204/2021/SEMSA

Publicação Nº 3123942

PORTARIANº 204/2021/Semsa
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe foram conferidas, de acordo com o disposto na
Lei Complementar Nº 102/2010 de 12 de novembro de 2010, Processo Seletivo nº 004/2018/Semsa; e
CONSIDERANDO a Portaria Nº 140/2020/Semsa de 10 de junho de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 346/2020/Semsa de 27 de novembro de 2020;
CONSIDERANDO o teor do Mem.111/2021/DS-SEMSA, encaminhado pela Diretoria de Saúde, solicitando prorrogação de contratos com a
Secretaria Municipal de Saúde;
RESOLVE :
Art.1º Fica prorrogada a Portaria Nº 140/2020/Semsa que admite ANTONIA MARIA SCARTON WEBER para em Caráter Temporário atuar
como Psicóloga, a partir de 03/06/2021 até 29/11/2021.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 03 de junho de 2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 21 de junho de 2021.
ALCEU GILMAR MORETTI
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 348/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3125081

PORTARIANº 348/2021/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 a declaração de pandemia da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, que configura Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional;
CONSIDERANDO as regras de isolamento social instituídas pelo Decreto Estadual Nº 515, de 17/03/2020, e pelo Decreto Estadual Nº 525,
de 23/03/2020, e alterações posteriores;
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal Nº 13.723/2020, de 18/03/2020, declarou Situação de Emergência no Município de Jaraguá do Sul
e estabelece medidas para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente da Infecção Humana
pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
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CONSIDERANDO a motivação dos Decretos Municipais Nºs 13.709/2020, de 16/03/2020; 13.715/2020, de 17/03/2020; 13.723/2020, de
18/03/2020; e 13.729/2020, de 23/03/2020;
CONSIDERANDO, ainda, o teor dos Decretos Municipais Nºs 13.731/2020, de 25/03/2020; 13.740/2020, de 03/04/2020; e 13.744/2020, de
09/04/2020; e 14.624/2021, de 05/02/2021; e alterações;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação,
na forma do artigo 196, da Constituição da República Federativa do Brasil;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER afastamento do exercício do cargo para tratamento da própria saúde aos servidores públicos municipais a seguir relacionados:
NOME

MATRÍCULA

CARGO

LOTAÇÃO

PERÍODO DE AFASTAMENTO

Paulo Leandro Rocha

114271

Professor de Ensino Fundamental

Secretaria Municipal de Educação

20/06/2021 a 27/06/2021

Danieli Aparecida Strait

9194

Agente de Limpeza e
Conservação

Secretaria Municipal de Educação

22/06/2021 a 29/06/2021

Fabiana do Rosário

9195

Auxiliar de Sala

Secretaria Municipal de Educação

22/036/2021 a 28/06/2021

Maria Aparecida da Silva
Pereira

114295

Professor de Educação
Infantil

Secretaria Municipal de Educação

31/05/2021 a 02/06/2021

Marli Bettiol de Souza Hoengen 10811

Cuidador Social

Secretaria Municipal de Assistência
Social e Habitação

21/06/2021 a 28/06/2021

Lisane Pricila Trentini

10796

Professor de Educação
Infantil

Secretaria Municipal de Educação

14/06/2021 a 21/06/2021

Vandeisa Pereira Bezerra

10545

Agente de Limpeza e
Conservação

Secretaria Municipal de Educação

20/06/2021 a 22/06/2021

Elemar Kohler

9647

Motorista de Veículos
Leves

Secretaria Municipal de Saúde

20/06/2021 a 22/06/2021

Vilma Ozeika

8532

Agente de Limpeza e
Conservação

Secretaria Municipal de Educação

14/06/2021 a 17/06/2021

Rosane Rodrigues Ferrazza

9426

Agente de Limpeza e
Conservação

Secretaria Municipal de Educação

14/06/2021 a 21/06/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 25 de junho de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas
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Publicação Nº 3125082

PORTARIANº 349/2021/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 a declaração de pandemia da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, que configura Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional;
CONSIDERANDO as regras de isolamento social instituídas pelo Decreto Estadual Nº 515, de 17/03/2020, e pelo Decreto Estadual Nº 525,
de 23/03/2020, e alterações posteriores;
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal Nº 13.723/2020, de 18/03/2020, declarou Situação de Emergência no Município de Jaraguá do Sul
e estabelece medidas para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente da Infecção Humana
pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a motivação dos Decretos Municipais Nºs 13.709/2020, de 16/03/2020; 13.715/2020, de 17/03/2020; 13.723/2020, de
18/03/2020; e 13.729/2020, de 23/03/2020;
CONSIDERANDO, ainda, o teor dos Decretos Municipais Nºs 13.731/2020, de 25/03/2020; 13.740/2020, de 03/04/2020; e 13.744/2020, de
09/04/2020; e 14.624/2021, de 05/02/2021; e alterações;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação,
na forma do artigo 196, da Constituição da República Federativa do Brasil;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER afastamento do exercício do cargo para tratamento da própria saúde aos servidores públicos municipais a seguir relacionados:
NOME

MATRÍCULA

CARGO

LOTAÇÃO

PERÍODO DE AFASTAMENTO

Carla Raquel Strzalkowski
Hackenhaar

7764

Professor de Ensino Fundamental

Secretaria Municipal de Educação

23/06/2021 a 28/06/2021

Patricia Gomes Gonçalves

10670

Professor de Ensino Fundamental

Secretaria Municipal de Educação

21/06/2021 a 23/06/2021

Andrea Regina Rosa

9777

Técnico de Enfermagem

Secretaria Municipal de Saúde

21/06/2021 a 23/06/2021

Vilma Ozeika

8532

Agente de Limpeza e
Conservação

Secretaria Municipal de Educação

21/06/2021 a 23/06/2021

Salete Oliveira Gomes Delalibera

8736

Atendente de Berçário

Secretaria Municipal de Educação

23/06/2021 a 23/06/2021

Ingryd Karolyne Moraes Alves

114463

Cuidador Social

Secretaria Municipal de Assistência
Social e Habitação

22/06/2021 a 22/06/2021

Cleide de Fatima da Silva

9584

Técnico de Enfermagem

Secretaria Municipal de Saúde

20/06/2021 a 22/06/2021

Marcia Nascimento Souza
Crivilari

113934

Técnico de Enfermagem

Secretaria Municipal de Saúde

19/06/2021 a 21/06/2021

Rivair Bachmann

4319

Oficial Administrativo

Encargos Gerais do Município

21/06/2021 a 28/06/2021

Egon Langer Junior

8679

Professor de Ensino Fundamental

Secretaria Municipal de Educação

20/06/2021 a 29/06/2021

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 668

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 25 de junho de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 350/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3125084

PORTARIANº 350/2021/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 a declaração de pandemia da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, que configura Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional;
CONSIDERANDO as regras de isolamento social instituídas pelo Decreto Estadual Nº 515, de 17/03/2020, e pelo Decreto Estadual Nº 525,
de 23/03/2020, e alterações posteriores;
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal Nº 13.723/2020, de 18/03/2020, declarou Situação de Emergência no Município de Jaraguá do Sul
e estabelece medidas para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente da Infecção Humana
pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a motivação dos Decretos Municipais Nºs 13.709/2020, de 16/03/2020; 13.715/2020, de 17/03/2020; 13.723/2020, de
18/03/2020; e 13.729/2020, de 23/03/2020;
CONSIDERANDO, ainda, o teor dos Decretos Municipais Nºs 13.731/2020, de 25/03/2020; 13.740/2020, de 03/04/2020; e 13.744/2020, de
09/04/2020; e 14.624/2021, de 05/02/2021; e alterações;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação,
na forma do artigo 196, da Constituição da República Federativa do Brasil;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER afastamento do exercício do cargo para tratamento da própria saúde aos servidores públicos municipais a seguir relacionados:
NOME

MATRÍCULA

CARGO

LOTAÇÃO

PERÍODO DE AFASTAMENTO

Manuela Dalri Winter

9562

Psicologo

Secretaria Municipal da Administração

18/06/2021 a 25/06/2021

Roseneia Oestereich

10406

Professor de Educação
Infantil

Secretaria Municipal de Educação

24/06/2021 a 01/07/2021

Rogério Kanzler

9425

Motorista de Veículos PesaSecretaria Municipal de Saúde
dos e Ambulâncias

22/06/2021 a 24/06/2021

Andrea dos Santos

113631

Professor de Ensino Fundamental

Secretaria Municipal de Educação

21/06/2021 a 24/06/2021

Nilza Pedro dos Santos

8154

Recreador

Secretaria Municipal de Educação

21/06/2021 a 23/06/2021

Rafael Hadlich

113950

Técnico de Enfermagem

Secretaria Municipal de Saúde

21/06/2021 a 23/06/2021

Marcelo de Oliveira

9635

Agente Administrativo

Secretaria Municipal de Assistência
Social e Habitação

16/06/2021 a 23/06/2021
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Maria de Lourdes de Amorim

9515

Agente de Limpeza e
Conservação

Secretaria Municipal da Administração

21/06/2021 a 23/06/2021

Lucinei da Silva

10360

Operador de Maquinas
Leves

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento

22/06/2021 a 23/06/2021

Clelia Regina de Rezende
Mancio Kemper

114536

Auxiliar de Sala

Secretaria Municipal de Educação

20/06/2021 a 23/06/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 25 de junho de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 351/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3125085

PORTARIANº 351/2021/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal n°14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar n°154/2014, art.78, que trata do Auxílio por Incapacidade Temporária para o Trabalho;
CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial, designada pela Portaria n° 198/2021, de 1°/02/2021, e com efeitos desde 18/01/2021;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER afastamento do exercício do cargo para tratamento da própria saúde aos servidores públicos municipais a seguir relacionados:
NOME

MATRÍCULA

CARGO
Motorista de Veículos Pesados e Ambulâncias
Agente de Limpeza e
Conservação
Agente Comunitário de
Saúde
Agente de Alimentação e
Nutrição
Auxiliar de Sala
Professor de Ensino Fundamental

LOTAÇÃO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Secretaria Municipal de Assistência
Social e Habitação

PERÍODO DE AFASTAMENTO

Emerson de Oliveira Franca

7694

Cicera da Silva Mendonça

8735

Silvana Ines de Barros

8707

Secretaria Municipal de Saúde

21/06/2021 a 23/06/2021

Marli Terezinha Bento

10062

Secretaria Municipal de Educação

23/06/2021 a 25/06/2021

Elizabeth Kubnik Kowalski

10068

Secretaria Municipal de Educação

23/06/2021 a 25/06/2021

Elenilson Barbosa Evangelista

114500

Secretaria Municipal de Educação

21/06/2021 a 25/06/2021

Teresinha Aparecida Manerich
Plebani

10610

Técnico de Enfermagem

Secretaria Municipal de Educação

23/06/2021 a 25/06/2021

Lucimar Esser

11000

Cuidador Social

Secretaria Municipal de Assistência
Social e Habitação

14/06/21 a 14/06/21
18/06/21 a 18/06/21
22/06/21 a 23/06/21

Alacir Marx de Souza Lourenço 9435

Assistente Social

Secretaria Municipal de Assistência
Social e Habitação

15/06/2021 a 15/07/2021

Marilene Marisa Meskau
Ribeiro

8563

Auxiliar de Enfermagem

Secretaria Municipal de Saúde

24/06/2021 a 08/07/2021

Fabiano Laube

684

Agente Administrativo

Serviço Autônomo Municipal de Água
e Esgoto

22/06/2021 a 23/06/2021

Claudete Radol

7430

Agente de Limpeza e
Conservação

Secretaria Municipal de Educação

19/06/2021 a 23/06/2021

14/06/2021 a 25/07/2021
22/06/2021 a 01/07/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 25 de junho de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas
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Publicação Nº 3125086

PORTARIANº 352/2021/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 a Lei Complementar nº 154/2014, art. 125 que trata da licença por motivo de doença em pessoa da família;
CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 08/06/2021 à 09/06/2021 e de 23/06/2021 à
24/06/2021, à servidora pública municipal TATIANA IRINA MULLER, matrícula 9273, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 08/06/2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 25 de junho de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 353/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3125087

PORTARIANº 353/2021/SEMAD/DGP
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal n°14.747/2021, de 25/02/2021,
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar n°154/2014, art.78, que trata do Auxílio por Incapacidade Temporária para o Trabalho;
CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial, designada pela Portaria n° 198/2021, de 1°/02/2021, e com efeitos desde 18/01/2021;
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER afastamento do exercício do cargo para tratamento da própria saúde aos servidores públicos municipais a seguir relacionados:
NOME

MATRÍCULA

CARGO

LOTAÇÃO

PERÍODO DE AFASTAMENTO

Neusa Auersvaldt

4719

Recreador

Secretaria Municipal de Educação

16/06/2021 a 25/06/2021

Jeferson Augusto Lacerda
Brum

9487

Agente Tributário

Secretaria Municipal da Fazenda

22/06/2021 a 25/06/2021

Lisane Pricila Trentini

10796

Professor de Educação
Infantil

Secretaria Municipal de Educação

24/06/2021 a 25/06/2021

Jonathan Dalcanale Weiler

10434

Professor de Ensino Fundamental

Secretaria Municipal de Educação

23/06/2021 a 30/06/2021

Marisete Terezinha Pinheiro
dos Santos

8155

Recreador

Secretaria Municipal de Educação

21/06/2021 a 24/06/2021

Aline Souza Lopes

8929

Professor de Ensino Fundamental

Secretaria Municipal de Educação

22/06/2021 a 24/06/2021

Danielle de Lima Reis

114574

Auxiliar de Sala

Secretaria Municipal de Educação

23/06/2021 a 25/06/2021
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Claudio Nienow

9064

Agente de Limpeza e
Conservação

Secretaria Municipal de Educação

24/06/2021 a 25/06/2021

Marcelo Barreto Nees

7845

Analista de Tecnologia
Informação

Secretaria Municipal da Administração

15/06/2021 a 12/09/2021

Sarita Masson Nienow

8656

Agente de Limpeza e
Conservação

Secretaria Municipal de Educação

18/06/2021 a 02/07/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 28 de junho de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 354/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3124234

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIANº 354/2021/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 o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;
RESOLVE :
Art.1º CONCEDER 15 (quinze) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 29/06/2021, a(o) servidor(a) público(a) municipal SINARA
ADRIANA LEMOS, matrícula Nº 7897, referente ao 3º período.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 29/06/2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 28 de junho de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 355/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3124235

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIANº 355/2021/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 o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;
RESOLVE :
Art.1º CONCEDER 15 (quinze) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 05/07/2021, a(o) servidor(a) público(a) municipal HUMBERTO
MUELLER JUNIOR, matrícula Nº 7036, referente ao 3º período.
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Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05/07/2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 28 de junho de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 356/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3124236

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIANº 356/2021/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 o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;
RESOLVE :
Art.1º CONCEDER 15 (quinze) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 20/07/2021, a(o) servidor(a) público(a) municipal HUMBERTO
MUELLER JUNIOR, matrícula Nº 7036, referente ao 4º período.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 20/07/2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 28 de junho de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 357/2021/SEMAD/DGP

Publicação Nº 3124237

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIANº 357/2021/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 o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;
RESOLVE :
Art.1º CONCEDER 90 (noventa) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 22/09/2021, a(o) servidor(a) público(a) municipal MARLENE
ALFLEN BORDIN, matrícula Nº 8299, referente ao 2º período.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 22/09/2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 28 de junho de 2021.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas
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Publicação Nº 3123555

PORTARIA Nº 996/2021/Semed
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 14749/2021, de 25
de fevereiro de 2021, de acordo com o Decreto nº 13.723/2020, art. 6,
RESOLVE:
DESIGNAR, temporariamente, a servidora GILMARA FRANCO FERREIRA DA CRUZ, ocupante do cargo de Gerente de Ensino Fundamental,
cadastro nº 7802, lotada na Secretaria de Educação, para exercer suas funções laborais em regime de teletrabalho (Home Office) no período
de 22 a 25 de junho de 2021.
Mantenha-se aqui a carga horária de origem, sendo 40 horas semanais a serem cumpridas no mesmo formato do regime de trabalho presencial.
Jaraguá do Sul, 22 de junho de 2021.
IVANA ATANÁSIO DIAS
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 005/2021

PORTARIA SAMAEJSU Nº 421/2021

Publicação Nº 3123975

PORTARIA SAMAEJSU Nº 421/2021
Prorrogação de prazo
O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL (SC),
no uso das atribuições que lhe são conferidas e em conformidade com o artigo 202 da Lei Complementar 154/2014 de 03 de novembro de
2014; e,
CONSIDERANDO o memorando 175/2021 de 1º de junho de 2021, da Comissão Permanente de Sindicância Administrativa;
CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 003/2021;
CONSIDERANDO a Portaria SAMAEJSU Nº 239/2021, de 5 de abril de 2021;
RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR, pelo prazo de 60 (trinta) dias, a partir do dia 5 de junho de 2021, os trabalhos determinados na Portaria SAMAEJSU
Nº 239/2021, de 5 de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 5 de junho de 2021.
Registre-se, Comunique-se E Cumpra-se.
Jaraguá do Sul, 1º de junho de 2021.
ADEMIR IZIDORO
Diretor Presidente

PORTARIA SAMAEJSU Nº 422/2021

Publicação Nº 3123976

PORTARIA SAMAEJSU Nº 422/2021
Prorrogação de prazo
O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL (SC),
no uso das atribuições que lhe são conferidas e em conformidade com o artigo 202 da Lei Complementar 154/2014 de 03 de novembro de
2014; e,
CONSIDERANDO o memorando 176/2021 de 1º de junho de 2021, da Comissão Permanente de Sindicância Administrativa;
CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 004/2021;
CONSIDERANDO a Portaria SAMAEJSU Nº 240/2021, de 5 de abril de 2021;
RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR, pelo prazo de 60 (trinta) dias, a partir do dia 5 de junho de 2021, os trabalhos determinados na Portaria SAMAEJSU
Nº 240/2021, de 5 de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 5 de junho de 2021.
Registre-se, Comunique-se E Cumpra-se.
Jaraguá do Sul, 1º de junho de 2021.
ADEMIR IZIDORO
Diretor Presidente
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PORTARIA SAMAEJSU Nº 462/2021

Publicação Nº 3123977

PORTARIA SAMAEJSU Nº 462/2021
Prorrogação de prazo
O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL (SC),
no uso das atribuições que lhe são conferidas e em conformidade com o artigo 202 da Lei Complementar 154/2014 de 03 de novembro de
2014; e,
CONSIDERANDO o memorando 250/2021 de 11 de junho de 2021, da Comissão Permanente de Sindicância Administrativa;
CONSIDERANDO a Sindicância Administrativa nº 001/2021;
RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir do dia 18 de junho de 2021, os trabalhos determinados na Portaria SAMAEJSU
Nº 114/2021, de 17 de fevereiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18 de junho de 2021.
Registre-se, Comunique-se E Cumpra-se.
Jaraguá do Sul, 11 de junho de 2021.
ADEMIR IZIDORO
Diretor Presidente

PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 219/2021 AO CONTRATO Nº 130/2021

Publicação Nº 3123944

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 219/2021 AO CONTRATO Nº 130/2021
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021.
FUNDAMENTO: artigo 65 § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL.
CONTRATADA: LIDERANÇA CONSTRUÇÕES LTDA
DO OBJETO: Prestação de serviços de engenharia com fornecimento de materiais e mão de obra, para reforma no Pavilhão B do Parque
Municipal de Eventos, localizado na Rua Walter Marquardt, nº 910, no bairro Barra do Rio Molha em Jaraguá do Sul/SC, contemplando:
reforma da cobertura, da estrutura pré-moldada, do piso de concreto, troca das telhas de fibrocimento, pintura da estrutura pré-moldada
e estrutura metálica e revestimento em ACM, 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 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 (sessenta) dias, a contar de 11/04/2021 com término em 09/06/2021.
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 (Anexo I) que
acresce os serviços, constantes da planilha apresentada pela CONTRATADA juntamente com a proposta e que fazem parte do presente, no
valor de R$ 20.513,17 (vinte mil quinhentos e treze reais e dezessete centavos), correspondentes a 7,60% (sete inteiros e sessenta centésimos percentuais) de acréscimo em relação ao valor do contrato original. Em consequência ao acréscimo, o valor total da obra fica em R$
290.469,95 (duzentos e noventa mil quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos).
DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes do objeto deste termo aditivo correrão por conta de recursos do exercício de
2021, como segue:
Classif. Funcional programática
05.001.04.122.0300.2059

Projeto/atividade

Descrição da Natureza da Despesa

Manutenção patrimonial - Administração

4.4.90 – Aplicações Diretas

Dotação Orçamentária
58

Recurso
0.1.00.0080

DA COMPLEMENTAÇÃO 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 04 de
agosto de 2021, 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 4.1 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 ao gestor do contrato designados pelo Decreto Municipal nº 14.688/2021, os servidores públicos Rafael Wanzuita Salustriano e Robson
Guilherme De Andrade Minel, a fiscalização e gestão da presente obrigação por parte da contratada.
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
DATA DA ASSINATURA: 28/04/2021
FORO: COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL – SC.
SIGNATÁRIOS: Argos José Burgardt e Jeferson Lopes de Oliveira
Argos José Burgardt
Secretária Municipal de Administração
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Jardinópolis
Prefeitura
LEI Nº 1.092/21 DE 25 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3125097

LEI Nº 1.092/21 DE 25 DE JUNHO DE 2021
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS EFETUAR ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE JARDINÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MAURO FRANCISCO RISSO, Prefeito Municipal de Jardinópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores do Município de Jardinópolis aprovou e EU, sanciono
a seguinte LEI.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento do Município de
Jardinópolis no valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) nas dotações abaixo:
Órgão: 04.00 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 04.02 – Departamento de Cultura
Função: 0013– Educação
Sub Função: 0392 – Difusão Cultural
Programa: 0007 – Valorização da Cultura
Projeto/Atividade: 2.040 – Manutenção da Biblioteca Pública
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00 – Aplicação Direta Vinculo 100.1000, com o Valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Órgão: 04.00 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 04.01 – Departamento de Educação
Função: 0012– Educação
Sub Função: 0365 – Educação Infantil
Programa: 0006 – Criança na Escola
Projeto/Atividade: 1.049 – Construção da Creche
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00 – Aplicação Direta Vinculo 101.1001, com o Valor de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil
reais).
Órgão: 08.00 – SECRETARIA DOS TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 08.02 – Obras e Serviços Urbanos
Função: 0027- Desporto e Lazer
Sub Função: 0813 – Lazer
Programa: 0015 – Urbanismo
Projeto/Atividade: 1.040 – Implantação de Praça Municipal
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 – Aplicação Direta Vinculo 100.1000, com o Valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Art. 2º As fontes de recursos utilizadas para a cobertura do crédito adicional de que trata o artigo 1º é remanejado de dotação a seguir:
Órgão: 04.00 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 04.01 – Departamento de Educação
Função: 0012– Educação
Sub Função: 0365 – Educação Infantil
Programa: 0006 – Criança na Escola
Projeto/Atividade: 2.014 – Manutenção das Atividades de Ensino Infantil
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00 – Aplicação Direta Vinculo 101.1001, com o Valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Órgão: 04.00 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 04.01 – Departamento de Educação
Função: 0012– Educação
Sub Função: 0365 – Educação Infantil
Programa: 0006 – Criança na Escola
Projeto/Atividade: 2.015 – Manutenção da Creche Municipal
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00 – Aplicação Direta Vinculo 101.1001, com o Valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Órgão: 04.00 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 04.01 – Departamento de Educação
Função: 0012– Educação
Sub Função: 0364 – Ensino Superior
Programa: 0006 – Criança na Escola
Projeto/Atividade: 1.005 – Incentivo ao Ensino Superior
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Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 – Aplicação Direta Vinculo 100.1000, com o Valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
Órgão: 04.00 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 04.02 – Departamento de Cultura
Função: 0013– Educação
Sub Função: 0392 – Difusão Cultural
Programa: 0007 – Valorização da Cultura
Projeto/Atividade: 1.007 – Resgate Histórico e Comemoração ao Aniversário do Município
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 – Aplicação Direta Vinculo 100.1000, com o Valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Jardinópolis – SC, 25 de Junho de 2021.
MAURO FRANCISCO RISSO.
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
NILSON JOSÉ ZATTI.
Chefe de Gabinete.
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Joaçaba
Prefeitura
CONTRATO 224/2020/PMJ - TA 01
CONTRATO Nº 224/2020/PMJ – TA 01

Publicação Nº 3125024
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B078CE77151967C496266E885841DCBA009D8BEE

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, SC, com sede à Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ/MF sob nº 82.939.380/0001-99, doravante
denominado CONTRATANTE, por intermédio da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, representada neste ato pelo Secretário Sr. VILSON SARTORI, e a empresa SETEP CONSTRUÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.665.141/0001-50 estabelecida na Rua
Francisco Martinhago, Bairro Mina do Mato, no Município de Criciúma, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
Sr. José Carlos de Souza, portador do documento de identidade nº 537.723-4 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 376.562.959-68, residente e
domiciliado na cidade de Criciúma, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 224/2020/PMJ, firmado em 28/12/2020,
proveniente do Processo de Licitação nº 67/2020/PMJ – Edital TP nº 10/2020/PMJ, homologado em 28/12/2020, cujo objeto é a execução
pela CONTRATADA, em regime de empreitada por preço global, da pavimentação asfáltica em C.A.U.Q. na Rua José Gurgacz, bairro Santa
Tereza, neste Município, mediante os seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO
Visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, abalado em decorrência da alta dos preços de alguns materiais
utilizados na execução do objeto, o valor global do contrato fica acrescido em R$ 50.309,01 (cinquenta mil trezentos e nove reais e um
centavos), correspondentes a 10,764% do valor inicialmente contratado.
A alteração dos valores se deu de acordo com solicitação da CONTRATADA, devidamente analisada pelo fiscal do contrato, com emissão de
Parecer Técnico, ratificado por Parecer Jurídico.
Disse disso, o valor global do contrato passa a ser R$ 517.688,17 (quinhentos e dezessete mil seiscentos e oitenta e oito reais e dezessete
centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA
As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.
Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que
lhe possa ser mais favorável.
E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos
de direito.
JOAÇABA (SC), 28 de junho de 2021
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA
VILSON SARTORI – Secretário
SETEP CONSTRUÇÕES S.A
JOSÉ CARLOS DE SOUZA
DIRETO COMERCIAL
Testemunhas:
1 _____________________ 2 _____________________

CONTRATO 33/2021/PMJ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2021/PMJ
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 40/2021/PMJ
TOMADA DE PREÇO Nº 09/2021/PMJ
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA
CONTRATADA: KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI

Publicação Nº 3125020
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 520946E562CA92AAAF0ACA75A4C33F419B8A0AD2

OBJETO: Execução, pela CONTRATADA, dos serviços necessários para a implantação de rede coletora de esgoto sanitário, no Município de
Joaçaba/SC.
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VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 633.128,99 (seiscentos e trinta e três mil cento e vinte oito reais e noventa e nove centavos).
VIGÊNCIA: 28/06/2021 a 27/12/2021
FISCAL: Patricia de Pelegrin
DATA DE ASSINATURA: 28/06/2021.
Joaçaba – SC, 28 de junho de 2021.
Vilson Santori
Secretaria de Infraestrutura e Agricultura

DECRETO N° 6.255 DE 25 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124533

DECRETO N° 6.255 DE 25 DE JUNHO DE 2021
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELO ARTIGO 15 DA LEI Nº 5.370 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito do Município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições, que lhes são conferidas por Lei;
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto um crédito adicional na importância de R$ 810.000,00 (Oitocentos e dez mil reais), destinados a suplementar as dotações
abaixo descritas, por conta do superávit financeiro do exercício anterior de recursos ordinários do município:
ORGÃO 08 : SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 011 – INTENDÊNCIA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL E CEMITÉRIO
Proj./Atividade: 2.026 – MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Modalidade Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00.03.00 - 163
Valor: R$ 10.000,00
ORGÃO 08 : SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 010 – DIRETORIA DE AGRICULTURA
Proj./Atividade: 2.115 – MANUTENÇÃO DA FROTA AGRÍCOLA
Modalidade Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00.03.00 - 151
Valor: R$ 300.000,00
ORGÃO 08 : SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 010 – DIRETORIA DE AGRICULTURA
Proj./Atividade: 2.145 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR
Modalidade Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00.03.00 - 152
Valor: R$ 500.000,00
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
JOAÇABA(SC), em 25 de Junho de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito

DECRETO N° 6.256 DE 25 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124690

DECRETO N° 6.256 DE 25 DE JUNHO DE 2021.
“SUBSTITUI MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, QUE ESPECIFICA”.
O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterada, a partir da presente data, a representação do Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina CIEE junto ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nomeado pelo Decreto nº 5.822/2019, passando a seguinte composição:
Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina – CIEE:
TITULAR - Willian Pedro Dall'Orsoletta
SUPLENTE - Luana Meneghini
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
JOAÇABA(SC), em 25 de Junho de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito
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Publicação Nº 3124702

DECRETO Nº 6.251 DE 24 DE JUNHO DE 2021.
“NOMEIA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, QUE ESPECIFICA.”
O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei nº 4.380/2013,
DECRETA:
Art. 1º A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, de que trata o art. 7º da Lei nº 4.380/2013, fica assim constituído:
Coordenadora :
Luci Heberle – Secretaria de Assistência Social
Secretária:
Maria Olivia Belotto – Secretaria de Infraestrutura e Agricultura
Comissão Técnica:
Delcir Dotti - Gabinete do Prefeito
Marcelo Mantovani - Setor de Meio Ambiente
Ingrid Vanessa Stock - Setor de Habitação
Graciela Glasenapp - Fiscalização de Obras e Posturas
Ricardo Felipe Massignani - Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Jaison Strapassola - Secretaria de Infraestrutura e Agricultura
Julio Cesar Bissani - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação
Jéssica Rinaldi - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação
Patricia de Pelegrin - Secretaria de Infraestrutura e Agricultura
Guilherme de Souza - Fiscalização de Obras e Posturas
Rubia Karen Provensi - Secretaria de Assistência Social
Bruna Bender Prando - Secretaria de Infraestrutura e Agricultura
Aline Piva - Vigilância Sanitária
Emanuel Darold - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação
Rone Batista Maia - Secretaria de Infraestrutura e Agricultura
Caroline Zanchet - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação
Iran Sartori - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação
Capitão Ilton Schpil - Corpo de Bombeiros
Capitão Alessandro Moreira Rodrigues - Polícia Militar
Subtenente Nereu Lins - Polícia Militar Ambiental
Marcelo Marins - Delegacia Regional de Polícia
Paulo Cesar Lamin - SIMAE
Aluir Flemming - SIMAE
Leonel Francisco Sartori - CELESC
Juan Bonelli da Silva - CREA
Naiara Einsfeld - CREA
Jamile Amaral Ouriques - EPAGRI
Marcelo Crippa - EPAGRI
Gilvam Jr Dalla Costa - CIDASC
Comissão Municipal:
Dioclésio Ragnini - Prefeito Municipal
José Otávio Calliari Filho - Vice Prefeito
Michel Carlesso Avila - Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira
Maikel Patrzykot - Procuradoria
Vilson Sartori - Secretaria de Infraestrutura e Agricultura
Tania Durigon - Secretaria de Educação
Sandra Regina Pacheco Pinheiro - Secretaria de Assistência Social
Walmor Reisdorfer - Secretaria de Saúde
Jorge Luiz Dresch - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação
Gustavo Deon - Secretaria de Comunicação, Cultura, Turismo e Eventos
Augusto Zagonel - Secretaria de Transparência, Controle e Gestão Pública
Renan Willian Belcaro Pazin - Superintendência de Esportes
Juliano Pedrini - Câmara de Vereadores
Comissão Comunitária:
Mariana Regensburger Carlesso - ACIOC
Roberto Armando Pedrini - PX Clube de Joaçaba
Sargento Marcelo Polazzo - Tiro de Guerra
Fortunato Rosalen Netto - UNOESC
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Carlos Mauricio Dagostini - UNOESC
Adilson Paulo Mattevi Filho - HUST
Delcir Dotti - Lions Clube Joaçaba Cruzeiro
Clóvis Spolti - Lions Clube Joaçaba Cruzeiro
Julnei Bruno Bleischuwel - Radio Sociedade Catarinense
Jorge Ronaldo Pohl - Sindicato Com. Varejista Meio-Oeste Catarinense
Aquilino Rodrigues - Sindicato de Empregados do Comércio de Joaçaba
Sérgio Parizotto - CDL
Sérgio Francisco Bucco - CDL
Valdir Cortina - JEEP CLUB
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Joaçaba(SC), em 24 de junho de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito

DECRETO Nº 6.252 DE 24 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124710

DECRETO Nº 6.252 DE 24 DE JUNHO DE 2021
“NOMEIA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – COMDEF, QUE ESPECIFICA”.
O prefeito do Município de Joaçaba (SC), no uso de atribuições que são conferidas por Lei, em especial a Lei nº 5.092/2017.
DECRETA:
Art. 1º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDEF, de que trata a Lei Municipal nº 5.092 de 08 de junho de
2017, fica assim constituído:
REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS
Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social:
TITULAR – Everly Zampieri
SUPLENTE – Rejane Ribeiro Rodrigues
Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável
TITULAR – Caroline Zanchet
SUPLENTE – Andreia Lovatel
Representante da Secretaria Municipal de Saúde:
TITULAR – Jaqueline Moreira Paz
SUPLENTE – Cláudia Terezinha Zampieri
Representante da Secretaria Municipal de Educação:
TITULAR – Josianne Heil Pitol Maestri
SUPLENTE – Alexandre da Silva Azevedo
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
Representantes de Entidade Prestadora de Atendimento à Pessoa com Deficiência:
TITULAR – Sônia Dorini Pinto – Representante da APAE
SUPLENTE – Eliza Piovesan – Representante da APAE
Representante de Entidade de Defesa de Direitos
TITULAR – Davi Gabriel Pires – Representante OAB/Subseção de Joaçaba
SUPLENTE – Andressa Cristina Bussacro - Representante OAB/Subseção de Joaçaba
Representante de Usuários Portadores de Deficiência:
TITULAR – Taiza Cristina Cordazzo de Almeida
SUPLENTE – Anderson de Oliveira Barros
TITULAR – Nádia Maria Palavecini
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SUPLENTE – Sidnei Lopes de Andrade
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Joaçaba, 24 de junho de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REPASSE DE RECURSOS Nº 05/2021/PMJ

Publicação Nº 3125007

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REPASSE DE
RECURSOS Nº 05/2021/PMJ
(Atendida a Lei Federal n. 13.019/2014, a Instrução Normativa TC 14/2014 TCE-SC e
A Lei Municipal n. 5.241 de 25 de fevereiro de 2019)
O MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida XV de Novembro, 378,
inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.380/0001-99, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Dioclésio Ragnini, de acordo com a Lei nº 13.019,
de 31 de julho de 2014, e na Lei Municipal 5.241/2019, torna público o presente Edital de Chamamento Público visando à seleção de Organização da Sociedade Civil - OSC interessada em celebrar termo de fomento que tenha por objeto a execução de projeto que envolva
treinamentos e competições de alto rendimento aos atletas amadores acima de 18 anos, de alta performance, nas modalidades esportivas
coletivas e individuais.
1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a celebração de parceria com o Município de Joaçaba por
meio de Termo de Fomento, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC) já devidamente credenciadas através do Edital de Credenciamento nº 01/2021, conforme
condições estabelecidas neste Edital.
1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019/2014, e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas
neste Edital.
1.3. Poderão ser selecionadas mais de uma proposta, e de acordo com a disponibilidade orçamentária para a celebração dos termos de
fomento.
1.4. Somente serão selecionadas propostas de OSC’s que realizam suas atividades no município de Joaçaba.
2. OBJETO DO TERMO DE FOMENTO
2.1. O termo de fomento terá por objeto a concessão de apoio da administração pública municipal para a execução de projeto que envolva
treinamentos e competições de alto rendimento aos atletas amadores acima de 18 anos, de alta performance para as modalidades esportivas coletivas e individuais, que tenham o intuito de representar o município em competições a nível, estadual, nacional e internacional (que
tenha reunido 05 países ou mais) no exercício de 2021.
2.2. Objetivos específicos da parceria:
a) Fomentar o desenvolvimento e a continuidade dos trabalhos realizados pela OSC’s, na categoria acima de 18 (dezoito) anos, que representam o município em competições homologadas pelas respectivas federações, confederações e Fesporte;
b) Fortalecer as parcerias com as OSC’s esportivas, promovendo o crescimento dos atletas no desporto e na formação educacional;
c) Ampliar a integração, interação e oportunidade de mais entretenimento para a sociedade.
3. JUSTIFICATIVA
3.1. As OSC’s desenvolvem ações de interesse público e não têm o lucro como objetivo. Atuam na promoção e defesa de direitos e em
atividades em diversas áreas.
Do ponto de vista da incidência das políticas públicas, as OSCs têm assumido diferentes papeis: sua presença pode ser observada tanto na
etapa de formulação da política, quanto na sua execução, por meio de parcerias com o poder público; além do monitoramento e avaliação,
no exercício do controle social.
Tendo em vista o imperativo de aproveitar todo esse potencial criativo, um arcabouço mais transparente, reconhecendo a inventividade
dessas organizações e suas lógicas de atuação.
Acredita-se que, a partir do estabelecimento de novos instrumentos específicos na relação com OSCs, transformações sociais ainda mais
profundas poderão ser alcançadas, evidenciando a importância da comunhão de esforços, conhecimentos e aprendizados para o alcance
de maior justiça e igualdade.
Dar continuidade ao trabalho já proposto no fomento social, tendo como embasamento a formação do atleta nas categorias adultas que irão
representar o município em competições a níveis estaduais, nacionais e internacionais, contribuirá efetivamente na formação de melhores
cidadãos, que diretamente estarão trabalhando valores de cooperação, socialização, liderança e respeito, sendo exemplo de realização para
crianças e adolescentes, que em um futuro breve serão os novos gestores do município.
É primordial salientar que os valores investidos pelas OSC’s esportivas, tendo como base o ano de 2019, totalizou aproximadamente de
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R$2.400.000,00* (dois milhões e quatrocentos mil reais) e o município por meio do fomento repassou neste ano R$ 400.000,00, (quatrocentos mil reais) representando apenas 17% deste montante.
É possível verificar que as OSC’s possuem sustentabilidade econômica, bem como contribuem com o movimento econômico de nosso município, por meio da realização de eventos esportivos e suas aquisições em sua maioria são aqui realizadas.
*(Fonte: Diretoria executiva OSC’s).
4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
4.1. Poderão participar deste Edital as Organizações da Sociedade Civil (OSC’s), assim consideradas aquelas definidas pela Lei nº 13.019/2014.
4.2. Para participar do presente Edital de Chamamento Público, as Organizações da Sociedade Civil - OSC’s de prática desportiva devem
estar devidamente cadastradas no Sistema Desportivo Municipal e no Edital de Credenciamento nº 01/2021.
4.3. Cada OSC poderá apresentar UMA (01) Proposta de uma equipe (aquela que em tese gere mais gastos) em apenas UMA (01) das modalidades: Voleibol, Tênis de Mesa, Badminton, Basquete, Tiro, Bolão, Futsal, Handebol, Ciclismo, Judô, Xadrez, Tênis, Kung Fu, Natação,
Atletismo, Bocha, Futebol ou qualquer modalidade paradesportiva.
4.4. Fica proibida a atuação em rede das Organizações da Sociedade Civil - OSC’s de prática desportiva.
5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
5.1. Para a celebração do termo de fomento, a Organização da Sociedade Civil - OSC de prática desportiva deverá atender aos seguintes
requisitos;
a) Estar devidamente credenciada para firmar parcerias com Município de Joaçaba, por meio de Edital de Credenciamento nº 01/2021 até
a data de publicação do presente Edital;
b) Caso a OSC não esteja credenciada, poderá dentro do prazo de 30 dias deste edital realizar seu credenciamento, ficando condicionado
para a inclusão da proposta na GERR;
c) Estar com todos os documentos e as certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida ativa e trabalhista apresentadas na validação do credenciamento atualizados no sistema GERR;
d) Participar em campeonatos validados por federação ou confederação desportiva;
e) Para a validação das competições internacionais mencionadas neste edital, o campeonato deve conter cinco (05) países ou mais como
participantes.
f) Comprovar o desenvolvimento de projetos e atividades esportivas com crianças e adolescentes, ou já desenvolver fomentos sociais;
g) Declarar residência e treinamento nos municípios da região da AMMOC dos atletas vinculados a OSC envolvidos no projeto;
h) Apresentar comprovante de abertura de conta corrente vinculada ao projeto.
i) Dispor na parte frontal/ superior direita do seu uniforme a logomarca oficial do Município de Joaçaba conforme escala de 3 cm de altura
por 8cm de comprimento (8x3cm).
j) Divulgar as atividades esportivas, competições, entrevistas e ações mencionando obrigatoriamente o nome do Município de Joaçaba como
parceiro e apoiador, em seu sítio na internet e redes sociais e demais formas promocionais;
k) Expor o banner (tamanho de 90cm de largura por 110cm de altura) com logo do Município de Joaçaba em locais visíveis de suas sedes
sociais ou que exerça suas ações, e estabelecimentos que ocorram as competições.
l) realizar treinamentos com carga horária igual ou superior a 20 horas semanais (salvo semanas com competições ou pré e pós jogos).
5.2. Ficará impedida de celebrar o termo de fomento a Organização da Sociedade Civil (OSC) que:
a) Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional;
b) Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
c) Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração
pública federal, 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;
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;
e) 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 a sanção prevista na Lei nº
13.019/2014;
f) 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);
g) 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 na Lei 13019/2014;
h) Não será permitido o uso do valor para despesas em competições realizadas pela FESPORTE;
i) Utilização do recurso para contratação de atletas profissionais (carteira assinada).
6. COMISSÃO DE SELEÇÃO E GESTOR DA PARCERIA
6.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente chamamento público, tendo sido constituída na
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forma da Portaria nº 383 de 01 de março de 2021, sendo nomeado como Gestor deste Edital e do Termo de Fomento o Conselho Municipal
de Esportes.
6.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção 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;
6.3. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção 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;
6.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista da Superintendência de
Esportes que não seja membro desse colegiado;
6.5. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios
da isonomia, da impessoalidade e da transparência.
7. DAS FASES DE SELEÇÃO
7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:
Tabela 1
ETAPA
1
2
3
4
5
6
7
8

DESCRIÇÃO DA ETAPA
Publicação do Edital de Chamamento Público.
Envio das propostas pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC’s)
Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.
Divulgação do resultado preliminar.
Interposição de recursos contra o resultado preliminar.
Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.
Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação
das decisões recursais proferidas (se houver).

Datas
29/06/2021
29/06 a 28/07/2021
29/07 a 03/08/2021
04/08/2021
09/08/2021
10 e 11/08/2021

Assinatura do Termo de Fomento

20/08/2021

18/08/2021

7.3. ETAPA 1: PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO.
7.3.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do Município de Joaçaba www.joacaba.sc.gov.br, publicado no
Diário Oficial dos Municípios, e na plataforma eletrônica do Sistema Recursos Repassados – GERR https://gerr.com.br/principal.php?chave=82939380000199, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital.
7.4. ETAPA 2: ENVIO DAS PROPOSTAS PELAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - OSC’S
7.4.1. As propostas serão apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) já devidamente credenciadas no Edital de Credenciamento nº 01/2021, por meio da plataforma eletrônica do GERR, https://gerr.com.br/principal.php?chave=82939380000199,e deverão ser
cadastradas e enviadas para análise, até às 23:59 horas do dia 28/07/2021.
7.4.2. No preenchimento da proposta a Organizações da Sociedade Civil - OSC irá elaborar o Plano de Trabalho que deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:
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) a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução;
d) das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto;
e) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e
f) o valor global.
7.4.3. Deverão ser anexados ao Sistema GERR no preenchimento da proposta, os seguintes documentos:
I. Declaração da não ocorrência de impedimentos; (Anexo II)
II. Declaração sobre instalações e condições materiais; (Anexo III)
III. Formulário de Critérios de Julgamento (Anexo IV) e Comprovantes emitidos pelos órgãos gestores das competições ou súmulas dos
jogos, para comprovar os critérios do item 7.5.3.
IV. Comprovante de abertura de conta corrente vinculada ao projeto;
V. Declaração de residência e treinamento dos atletas da OSC envolvidos no projeto;
VI. Declaração de Horários de Treinamento ( Anexo VIII).
7.4.4. Todas as declarações e anexos previstas no presente Chamamento Público deverão ser inseridas no sistema de gestão, devidamente
rubricadas e assinadas pelo representante legal da OSC proponente.
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7.4.5. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados pela Administração Pública Municipal.
7.4.6. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar mais de uma proposta dentro do prazo, o sistema GERR
irá bloquear o envio de novas propostas após o envio da primeira.
7.4.7. Somente serão avaliadas as propostas que, além de cadastradas, estiverem com status da proposta “enviada para análise” no GERR,
https://gerr.com.br/principal.php?chave=82939380000199, até o prazo limite de envio das propostas pelas Organizações da Sociedade Civil
- OSC’s, constante da Tabela 1.
7.5. ETAPA 3: AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E DOS DOCUMENTO ANEXOS NA PROPOSTA PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO.
7.5.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e categórico, a Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas pelas Organizações da
Sociedade Civil - OSCs concorrentes. A análise e julgamento de cada proposta serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total
independência técnica para exercer seu julgamento.
7.5.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão do julgamento das propostas e divulgação do resultado
preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por até mais 30 (trinta) dias.
7.5.3. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base no plano de trabalho preenchido na aba “proposta” do sistema GERR
https://gerr.com.br/principal.php?chave=82939380000199 e nos critérios de julgamento apresentados a seguir, sendo a pontuação máxima
de 1.200 pontos e a pontuação mínima de 170 pontos que cada OSC poderá atingir:
a) Abrangência da competição a ser disputada ou em disputa (internacional, nacional ou estadual):
ABRANGÊNCIA

PONTOS

Internacional
Nacional
Estadual

100 pontos
80 pontos
50 pontos

b) Quantidade de Temporadas que a equipe disputa a competição:
TEMPORADAS
5 ou mais
4
3
2
1

PONTOS
100 pontos
80 pontos
60 pontos
40 pontos
20 pontos

c) Última colocação no Campeonato a ser disputado, de acordo com sua abrangência (Internacional, Nacional ou Estadual):
ABRANGÊNCIA

COLOCAÇÃO
1º Colocado
2º Colocado
3º Colocado
4º Colocado ou inferior
COLOCAÇÃO
1º Colocado
2º Colocado
3º Colocado
4º Colocado ou inferior
COLOCAÇÃO
1º Colocado
2º Colocado
3º Colocado
4º Colocado ou inferior

INTERNACIONAL
ABRANGÊNCIA
NACIONAL
ABRANGÊNCIA
ESTADUAL

PONTOS
50 pontos
40 pontos
30 pontos
20 pontos
PONTOS
40 pontos
30 pontos
20 pontos
10 pontos
PONTOS
30 pontos
20 pontos
10 pontos
05 pontos

d) Duração da Competição a ser disputada ou em disputa:
DURAÇÃO DA COMPETIÇÃO
Mais de 6 meses
De 3 a 6 meses
3 meses
1 mês
1 semana

PONTOS
200 pontos
100 pontos
50 pontos
20 pontos
10 pontos

e) Tipo de Modalidade:
MODALIDADE

PONTOS
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100 pontos
30 pontos

f) Quantidade do corpo técnico e atletas na equipe que disputará a competição:
QUANTIDADE
Mais de 15
10 a 14
5a9
Menos de 5

PONTOS
200 pontos
150 pontos
75 pontos
30 pontos

g) Valor aplicado na OSC, com recursos próprios, utilizado durante os anos de 2019 ou 2020 (opcional e apenas um dos anos):
GASTOS COMPROVADOS
Acima de 500 mil
De 250 mil a 499 mil
De 100 mil a 249 mil
De 10 mil a 99 mil
De 1 mil a 9 mil
Não possui

PONTOS
300 pontos
200 pontos
100 pontos
50 pontos
10 pontos
00 pontos

h) No ano de 2019 ou 2020, qual a quilometragem percorrida pela equipe para a disputa de sua principal competição:
QUANTIDADE
1.200km ou mais
De 800km a 1.200km
De 401 a 800km
De 0 a 400km

PONTOS
150 pontos
100 pontos
50 pontos
25 pontos

7.5.4. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de julgamento, 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.
7.5.5. A Comissão de Seleção fará análise dos REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO e calculará a pontuação e classificação com base nos valores
atingidos, de acordo com os valores classificatórios no item 9.2.
7.5.6. O não alcance da pontuação mínima acarreta na desclassificação automática da OSC.
7.6. ETAPA 4: DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR
7.6.1. A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção na página do sítio oficial do Município de Joaçaba
www.joacaba.sc.gov.br, publicado no Diário Oficial dos Municípios, e na plataforma eletrônica do Sistema Recursos Repassados – GERR
https://gerr.com.br/principal.php?chave=82939380000199 iniciando-se o prazo para recurso.
7.7. ETAPA 5: INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
7.7.1 Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.
7.7.2. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão (art. 59 da Lei nº 9.784, de 1999).
Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.
7.7.3. Os recursos serão apresentados em meio físico e protocolados no setor de protocolo do Município de Joaçaba, das 13:00 às 19:00
horas nos dias estipulados na Tabela 1.
7.7.4. 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.
7.8. ETAPA 6: ANÁLISE DOS RECURSOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO
7.8.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará.
7.8.2. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do fim do
prazo para recebimento dos recursos, e dentro desse mesmo prazo anexar a decisão final no GEER.
7.8.3. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores
pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra
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esta decisão.
7.8.4. 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.
7.8.5. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
7.9. ETAPA 7: HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA FASE DE SELEÇÃO, COM DIVULGAÇÃO DAS DECISÕES
RECURSAIS PROFERIDAS (SE HOUVER)
7.9.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, o chamamento público será homologado e
divulgadas, no seu sítio eletrônico oficial e na plataforma eletrônica do GERR https://gerr.com.br/principal.php?chave=82939380000199 as
decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção.
7.9.2. A homologação não gera direito à celebração da parceria para a Organização da Sociedade Civil - OSC.
7.9.3. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com proposta classificada (não eliminada), e desde
que atendidas as exigências deste Edital, a administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para
iniciar o processo de celebração.
8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO
8.1. ETAPA 1: Parecer de órgão técnico.
8.1.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do plano de trabalho, a emissão do parecer técnico pelo órgão ou conselho, as designações do gestor da parceria e da Comissão de
Monitoramento e Avaliação, e de prévia dotação orçamentária para execução da parceria.
8.2. ETAPA 2: Assinatura do termo de fomento
8.2.1. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria.
8.2.2. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase de celebração e a assinatura do instrumento de
parceria, a Organização da Sociedade Civil - 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.
8.2.3. A Organização da Sociedade Civil - OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, quando
houver.
8.3. ETAPA 3: Publicação do extrato do termo de fomento no Diário Oficial dos Municípios (DOM).
8.3.1. O termo de fomento somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato no meio oficial de publicidade da
administração pública.
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 da funcional programática,
do exercício financeiro 2021:
Órgão: 12.001 FUNDO DE ESPORTE
Unidade Orçamentária: 12.001 FUNDO DE ESPORTE
Proj./Atividade: 2.128 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Dotação: 221 - 3.3.50.00.00.00.00.00.01.000
9.2. Os valores repassados as OSC’s participantes, seguirão a categoria tendo como pontuação máxima 1.200 pontos e mínima 170 pontos:
CATEGORIA
1ª categoria
2ª categoria
3ª categoria
4ª categoria
5ª categoria
6ª categoria

PONTUAÇÃO
1.050 pontos ou mais
850 a 1.049 pontos
700 a 849 pontos
500 a 699 pontos
300 a 499 pontos
170 a 299 pontos

VALOR
R$150.000,00
R$100.000,00
R$75.000,00
R$35.000,00
R$20.000,00
R$10.000,00

9.3. O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no exercício de 2021, sendo que caso os valores
determinados ultrapassem o montante destinado, haverá uma adequação de igual teor, caso sobre, será destinado às OSC’s a quantia dividida em partes iguais.
9.4. O valor teto para a realização do objeto do termo de fomento é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo que o valor
exato a ser repassado será definido no termo de fomento, observada a proposta apresentada pela Organização da Sociedade Civil - OSC
selecionada.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 687

9.5. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas da parceria.
9.6. O valor correspondente à pontuação da OSC esportiva será pago na sua totalidade, em apenas uma parcela, sendo a transferência
bancária realizada até 26/08/2021.
9.7. 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. É recomendável a leitura integral dessa legislação, não podendo a Organização da Sociedade
Civil - OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar as sanções cabíveis.
9.8. 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:
a) Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho (excesso diretoria e conselhos), inclusive de pessoal próprio da
Organização da Sociedade Civil - 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;
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 à instalação dos referidos equipamentos e materiais.
9.9. 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, 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.
9.10. 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.
9.11. 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.
10. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
10.1. A Prestação de Contas dos recursos recebidos dar-se-á na forma estabelecida na Instrução Normativa TC 14/2014 do Tribunal de
Contas de Santa Catarina e respectivo no Termo de Fomento, devendo ser elaborada na plataforma eletrônica do GERR https://gerr.com.
br/principal.php?chave=82939380000199 .
10.2. A prestação deverá conter os documentos relacionados abaixo:
a) Balancete de prestação de contas, assinado pelo representante legal da entidade beneficiária e pelo tesoureiro (documento que será
gerado automaticamente pelo sistema GERR após o envio da análise da prestação de contas e deverá ser assinado de forma digital);
b) Parecer do conselho fiscal da entidade assinado, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada;
c) Documentos comprobatórios das despesas realizadas (nota fiscal, cupom fiscal, recibo, folhas de pagamento, relatório-resumo de viagem,
ordens de tráfego, bilhetes de passagem, guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos, faturas, duplicatas, etc.) devidamente
assinados no sistema GERR (atesto);
d) Orçamentos das despesas realizadas, (mínimo de 3 três excetuando aquisições exclusivas) comprobatórios em compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado;
e) Contratos de prestação de serviço, alugueis e similares;
f) Ordens bancárias e comprovantes de transferência eletrônica de numerário ou cópia dos cheques utilizados para pagamento das despesas
(em casos excepcionais)
g) Extratos bancários da conta corrente vinculada e da aplicação financeira, com a movimentação completa do período;
h) Parecer do conselho fiscal da entidade assinado, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada;
i) Borderô discriminando as receitas, no caso de projetos em que haja a cobrança de ingressos, taxa de inscrição ou similar;
j) Guia de recolhimento, ou comprovante de depósito, de saldo não aplicado, se for o caso;
k) Cópia do certificado de propriedade, no caso de aquisição ou conserto de veículo automotor;
l) Relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua etapa, com descrição detalhada da execução, acompanhado dos contratos de prestação de serviço, folders, cartazes do evento, exemplar de publicação, registros fotográficos, matérias jornalísticas e todos os demais elementos necessários à perfeita comprovação da execução.
10.2.1. O relatório de atividades da OSC apresentará de forma detalhada as horas técnicas de todos os profissionais envolvidos, discriminando as quantidades e os custos unitário e total dos serviços quando o objeto do repasse envolver a contratação de serviços, em especial
os de assessoria, assistência, consultoria e congêneres; produção, promoção de eventos, seminários, capacitação e congêneres, segurança
e vigilância, bem como as justificativas da escolha.
10.3. A prestação de contas deverá ser apresentada até 10/12/2021.
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Parágrafo primeiro: o prazo para análise e aprovação da Prestação de Contas será de 15 dias úteis após o envio para análise da mesma na
plataforma eletrônica do GERR https://gerr.com.br/principal.php?chave=82939380000199.
10.4. A não apresentação dos documentos solicitados para a prestação de contas no prazo estabelecido acarretará no bloqueio das parcelas
subsequentes.
10.5. Reincidindo o atraso da prestação de contas, a OSC será punida com a suspensão de participação de chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato.
10.6. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a OSC deve manter em seu arquivo os
documentos originais que compõem a prestação de contas.
10.7. As aquisições e as contratações realizadas pelas OSCs atenderão aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da
transparência e da economicidade.
11. CONTRAPARTIDA
11.1. As OSC’s celebrantes deverão realizar como contrapartida, gratuitamente, 01 (um) evento esportivo direcionado a comunidade, de
acordo com as suas respectivas áreas esportivas.
11.2. A Superintendência de Esportes elaborará cronograma e definirá os locais para a realização dos eventos.
11.3. Os eventos esportivos deverão respeitar os protocolos sanitários de segurança estipulados pelo município (covid-19).
11.4. Para comprovar a realização da contrapartida as OSC’s deverão apresentar relatório de execução, devendo ser anexado na plataforma
eletrônica do GERR https://gerr.com.br/principal.php?chave=82939380000199, na opção prestação de contas, aba arquivo/documentos.
11.5. A prestação de contas da contrapartida deverá ser apresentada juntamente com a prestação de contas final.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do Município de Joaçaba, com link de acesso disponível www.
joacaba.sc.gov.br e na plataforma eletrônica do Sistema de Recursos Repassados – GERR pelo endereço eletrônico https://gerr.com.br/
principal.php?chave=82939380000199, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital.
12.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 10 (dias) dias da data-limite para envio das propostas, de forma eletrônica, por petição no setor de protocolo do Município de Joaçaba. A resposta às impugnações caberá a Procuradoria
do Município.
12.3. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus anexos, deverão ser obtidos exclusivamente através da Superintendência de Esportes.
12.4. 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.
12.5. 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.
12.6. O Prefeito resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios
que regem a administração pública.
12.7. 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.
12.8. 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
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.
12.9. A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste Chamamento Público.
12.10. 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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Joaçaba, 29 de junho de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITO DE JOAÇABA
ANEXO I
CRONOGRAMA DO CERTAME
ETAPA
1.
2.
3.
4.

DESCRIÇÃO
Divulgação e publicação do Edital de Chamamento
Período para protocolização de projetos
Período de recursos quanto ao edital
Período de resposta aos recursos do edital

PERÍODO
29/06/2021
29/06 a 28/07/2021
30/06 a 21/07/2021
05/07 a 23/07/2021

5.

Período para solicitações de informações acerca da interpretação do edital

29/06 a 21/07/2021

6.
7.
8.
9.

Análise dos projetos pela Comissão de Seleção e emissão de pareceres
Divulgação da seleção e habilitação das OSC
Período para recursos quanto à avaliação da OSC
Período de resposta aos recursos da avaliação
Período para emissão de Pareceres: Conselho Municipal de Esportes e do Gestor da
Parceria.
Parecer dos projetos, emitido pela Procuradoria Geral do Município.
Publicação final das OSC contempladas.
Assinatura do Termo de Fomento e início da execução do projeto
Publicação do Extrato do Contrato
Pagamento dos recursos de fomento
Prestação de Contas dos recursos recebidos
Encerramento do período de execução do projeto

29/07 a 03/08/2021
04/08/2021
09/08/2021
11/08/2021

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

16/08/2021
17/08/2021
18/08/2021
20/08/2021
23/08/2021
26/08/2021
10/12/2021
31/12/2021

Observação:
É de responsabilidade do representante legal da OSC a observação de todos os prazos estipulados no cronograma acima, bem como ficar
atento a todas as correspondências que possam ser encaminhadas via e-mail ou via ofício em casos de interposição de recurso.
ANEXO II
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, c/c o art. 26, caput, inciso X, do Decreto nº
8.726, de 2016, 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.
Joaçaba(SC), ... de junho de 2021.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
ANEXO III
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 26, caput, inciso IX, do Decreto nº 8.726, de 2016, 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 entidade:
- 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 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.
- 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.
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Joaçaba(SC), ... de junho de 2021.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
ANEXO IV
FORMULÁRIO DE CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
a) Abrangência da competição a ser disputada ou em disputa (internacional, nacional ou estadual):
ABRANGÊNCIA

PONTOS

Internacional
Nacional
Estadual

100 pontos
80 pontos
50 pontos

PONTUAÇÃO DA OSC

b) Quantidade de Temporadas que a equipe disputa a competição:
TEMPORADAS
5 ou mais
4
3
2
1

PONTOS
100 pontos
80 pontos
60 pontos
40 pontos
20 pontos

PONTUAÇÃO DA OSC

c) Última colocação no Campeonato a ser disputado, de acordo com sua abrangência (Internacional, Nacional ou Estadual):
ABRANGÊNCIA

COLOCAÇÃO
1º Colocado
2º Colocado
3º Colocado
4º Colocado ou inferior
COLOCAÇÃO
1º Colocado
2º Colocado
3º Colocado
4º Colocado ou inferior
COLOCAÇÃO
1º Colocado
2º Colocado
3º Colocado
4º Colocado ou inferior

INTERNACIONAL
ABRANGÊNCIA
NACIONAL
ABRANGÊNCIA
ESTADUAL

PONTOS
50 pontos
40 pontos
30 pontos
20 pontos
PONTOS
40 pontos
30 pontos
20 pontos
10 pontos
PONTOS
30 pontos
20 pontos
10 pontos
05 pontos

PONTUAÇÃO DA OSC

PONTUAÇÃO DA OSC

PONTUAÇÃO DA OSC

d) Duração da Competição a ser disputada ou em disputa:
DURAÇÃO DA COMPETIÇÃO
Mais de 6 meses
De 3 a 6 meses
3 meses
1 mês
1 semana

PONTOS
200 pontos
100 pontos
50 pontos
20 pontos
10 pontos

PONTUAÇÃO DA OSC

PONTOS
100 pontos
30 pontos

PONTUAÇÃO DA OSC

e) Tipo de Modalidade:
MODALIDADE
Coletiva
Individual

f) Quantidade do corpo técnico e atletas na equipe que disputará a competição:
QUANTIDADE
Mais de 15
10 a 14
5a9
Menos de 5

PONTOS
200 pontos
150 pontos
75 pontos
30 pontos

PONTUAÇÃO DA OSC

g) Valor aplicado na OSC, com recursos próprios, utilizado durante os anos de 2019 ou 2020 (opcional e apenas um dos anos):
GASTOS COMPROVADOS
Acima de 500 mil
De 250 mil a 499 mil
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100 pontos
50 pontos
10 pontos
00 pontos

h) No ano de 2019 ou 2020, qual a quilometragem percorrida pela equipe para a disputa de sua principal competição?
QUANTIDADE
1.200km ou mais
De 800km a 1.200km
De 401 a 800km
De 0 a 400km

PONTOS
150 pontos
100 pontos
50 pontos
25 pontos

PONTUAÇÃO DA OSC

PONTUAÇÃO
1.050 pontos ou mais
850 a 1.049 pontos
700 a 849 pontos
500 a 699 pontos
300 a 499 pontos
170 a 299 pontos

VALOR
R$150.000,00
R$100.000,00
R$75.000,00
R$35.000,00
R$20.000,00
R$10.000,00

Categoria Classificatória
CATEGORIA
1ª categoria
2ª categoria
3ª categoria
4ª categoria
5ª categoria
6ª categoria
Total de Pontos da OSC
Categoria Classificada

ANEXO V
MINUTA TERMO DE FOMENTO
TERMO DE FOMENTO Nº [ / ] – PMJ
O MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. XV de Novembro, 378, inscrito
no CNPJ sob o Nº 82.939.380/0001-99, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Dioclésio Ragnini, doravante denominado Administração
Pública
E a (nome da organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ n° (identificar), com sede administrativa à Rua (endereço), Município de
Joaçaba, neste ato representada por seu Presidente, Sr. (nome do presidente), doravante denominada OSC.
RESOLVEM celebrar o presente Termo de Fomento, decorrente do Edital de Chamamento Público n. 05/2021/PMJ, e em observância às
disposições da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, da Lei Municipal nº 5.108/2017 que
institui o Plano Plurianual e sujeitando-se, no que couber, à Lei Municipal nº 5.361/2020, a Instrução Normativa TCE/SC-14/2012 mediante
as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE
O objeto do presente Termo de Fomento é a execução de [projeto – descrever] visando a consecução de finalidade de interesse público e
recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO
Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o plano de trabalho que, independente de transcrição, é parte integrante e indissociável do presente Termo de Fomento, bem como toda documentação técnica que dele resulte, cujos dados neles contidos
acatam os partícipes.
Subcláusula Única. Os ajustes no plano de trabalho serão formalizados por ofício e apostilamento, exceto quando coincidirem com alguma
hipótese de termo aditivo prevista no art. 43, caput, inciso I, do Decreto nº 8.726, de 2016, caso em que deverão ser formalizados por
aditamento ao termo de fomento, sendo vedada a alteração do objeto da parceria.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até 31/12/2021, podendo ser prorrogado nos seguintes casos e condições previstos no
art. 55 da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 21 do Decreto nº 8.726, de 2016:
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 e
II. de ofício, por iniciativa da Administração Pública, quando esta der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato
período do atraso verificado.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
Para a execução do (s) projeto (s) previsto (s) neste Termo de Fomento, serão disponibilizados recursos no valor total de R$ [valor], conforme cronograma de desembolso constante do plano de trabalho, de acordo com a seguinte distribuição:
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I. Administração Pública:
R$ [valor], à conta da ação orçamentária
II. OSC:
A OSC deverá realizar como contrapartida, gratuitamente, 01 (um) evento esportivo direcionado a comunidade, de acordo com sua respectiva área esportiva, a qual encontra-se descrita no plano de trabalho, previamente aprovado pela Administração Pública.
III – As despesas provenientes da execução deste Fomento serão custeadas por conta da Dotação Orçamentária da Unidade Fundo do
Esporte, do Orçamento do exercício financeiro de 2021.
Órgão: 12.001 FUNDO DE ESPORTE
Unidade Orçamentária: 12.001 FUNDO DE ESPORTE
Proj./Atividade: 2.128 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Dotação: 221 - 3.3.50.00.00.00.00.00.01.000
CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
A liberação do recurso financeiro se dará em uma parcela, com vencimentos em 26/08/2021, em estrita conformidade com o Cronograma
de Desembolso, o qual guardará consonância com as metas da parceria, ficando a liberação condicionada, ainda, ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, e no art. 33 do Decreto nº 8.726, de 2016.
Subcláusula Primeira. Conforme disposto no inciso II do caput do art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, o atraso injustificado no cumprimento
de metas pactuadas no plano de trabalho configura inadimplemento de obrigação estabelecida no Termo de Fomento, nos termos da Subcláusula Primeira, inciso II, desta Cláusula.
CLÁUSULA SEXTA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos referentes ao presente Termo de Fomento, desembolsados pelo Município de Joaçaba serão mantidos em conta corrente específica para este fim.
Subcláusula Primeira. Os recursos depositados na conta bancária específica do Termo de Fomento serão aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não
empregados na sua finalidade.
Subcláusula Segunda. Os rendimentos auferidos das aplicações financeiras poderão ser aplicados no objeto deste instrumento desde que
haja solicitação fundamentada da OSC e autorização da Administração Pública, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de
contas exigidas para os recursos transferidos.
Subcláusula Terceira. A conta referida no caput desta Cláusula será em instituição financeira pública determinada pela Administração Pública
e isenta da cobrança de tarifas bancárias.
Subcláusula Quarta. 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.
Subcláusula Quinta. 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, salvo quando autorizado o pagamento em espécie, devidamente justificado
no plano de trabalho, na forma do art. 38, §§ 1º a 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016.
Subcláusula Sexta. Caso os recursos depositados na conta corrente específica não sejam utilizados no prazo limite da prestação de contas,
contado a partir da efetivação do depósito, o Termo de Fomento será rescindido unilateralmente pela Administração Pública, salvo quando
houver execução parcial do objeto, desde que previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pelo dirigente máximo da entidade da administração pública, na forma do art. 34, §§ 3º e 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA OSC
O presente Termo de Fomento deverá ser executado fielmente pelas Partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas aplicáveis,
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução ou execução parcial, sendo vedado à OSC utilizar recursos para finalidade
alheia ao objeto da parceria.
Subcláusula Primeira. Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais compromissos assumidos neste instrumento, cabe à Administração Pública cumprir as seguintes atribuições, responsabilidades e obrigações:
I. Promover o repasse dos recursos financeiros obedecendo ao Cronograma de Desembolso constante do plano de trabalho;
II. Prestar o apoio necessário e indispensável à OSC para que seja alcançado o objeto do Termo de Fomento em toda a sua extensão e no
tempo devido;
III. Monitorar e avaliar a execução do objeto deste Termo de Fomento, por meio de análise das informações, diligências e visitas in loco,
quando necessário, zelando pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados, observando o prescrito
na Cláusula Décima;
IV. Comunicar à OSC quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos públicos ou outras impropriedades de ordem técnica ou
legal, fixando o prazo previsto na legislação para saneamento ou apresentação de esclarecimentos e informações;
V. Analisar os relatórios de execução do objeto;
VI. Analisar os relatórios de execução financeira, nas hipóteses previstas nos arts. 56, caput, e 60, §3º, do Decreto nº 8.726, de 2016;
VII. Receber, propor, analisar e, se for o caso, aprovar as propostas de alteração do Termo de Fomento, nos termos do art. 43 do Decreto
nº 8.726, de 2016;
VIII. Instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação - CMA, nos termos dos artigos 49 e 50 do Decreto nº 8.726, de 2016;
IX. Designar o gestor da parceria, que ficará responsável pelas obrigações previstas no art. 61 da Lei nº 13.019, de 2014, e pelas demais
atribuições constantes na legislação regente;
X. Retomar os bens públicos em poder da OSC na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, 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, nos termos do art. 62, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014;
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XI. Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação e inexecução por
culpa exclusiva da organização da sociedade civil, 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 assumir essas responsabilidades, nos termos do art. 62, II,
da Lei nº 13.019, de 2014;
XII. 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 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, de 2014, e art. 61, §1º, do Decreto nº 8.726, de 2016;
XIII. 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, de 2014, e do art.
43, 1º, inciso I, do Decreto nº 8.726, de 2016;
XIV. Publicar, no Diário Oficial dos Municípios, extrato do Termo de Fomento;
XV. Divulgar informações referentes à parceria celebrada em dados abertos e acessíveis e manter, no seu sítio eletrônico oficial, o instrumento da parceria celebrada e seu respectivo plano de trabalho, nos termos do art. 10 da Lei nº 13.019, de 2014;
XVI. Exercer atividade normativa, de controle e fiscalização sobre a execução da parceria, inclusive, se for o caso, reorientando as ações,
de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas;
XVII. Informar à OSC os atos normativos e orientações da Administração Pública que interessem à execução do presente Termo de Fomento;
XVIII. Analisar e decidir sobre a prestação de contas dos recursos aplicados na consecução do objeto do presente Termo de Fomento;
XIX. Aplicar as sanções previstas na legislação, proceder às ações administrativas necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos e instaurar Tomada de Contas Especial, quando for o caso.
Subcláusula Segunda. Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais compromissos assumidos neste instrumento, cabe à OSC cumprir as seguintes atribuições, responsabilidades e obrigações:
I. Executar fielmente o objeto pactuado, de acordo com as cláusulas deste termo, a legislação pertinente e o plano de trabalho aprovado
pela Administração Pública, adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de Fomento, observado o disposto na
Lei nº 13.019, de 2014, e no Decreto nº 8.726, de 2016;
II. Zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar eficiência, eficácia, efetividade social e qualidade em suas
atividades;
III. Manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este Termo de Fomento em conta bancária específica, na instituição financeira
pública determinada pela administração pública, inclusive os resultados de eventual aplicação no mercado financeiro, aplicando-os, na conformidade do plano de trabalho, exclusivamente no cumprimento do seu objeto, observadas as vedações relativas à execução das despesas;
IV. Não utilizar os recursos recebidos nas despesas vedadas pelo art. 45 da Lei nº 13.019, de 2014;
V. Apresentar Relatório de Execução do Objeto de acordo com o estabelecido nos art. 63 a 72 da Lei nº 13.019/2014 e art. 55 do Decreto
nº 8.726, de 2016;
VI. Executar o plano de trabalho aprovado, bem como aplicar os recursos públicos e gerir os bens públicos com observância aos princípios
da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia;
VII. Prestar contas à Administração Pública, 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;
VIII. Responsabilizar-se pela contratação e pagamento do pessoal que vier a ser necessário à execução do plano de trabalho, conforme disposto no inciso VI do art. 11, inciso I, e §3º do art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014, inclusive pelos encargos sociais e obrigações trabalhistas
decorrentes, ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o instrumento;
IX. Permitir o livre acesso do gestor da parceria, membros do Conselho de Política Pública da área, quando houver, da Comissão de Monitoramento e Avaliação e servidores do Sistema de Controle Interno do Município e do Tribunal de Contas do Estado, a todos os documentos
relativos à execução do objeto do Termo de Fomento, bem como aos locais de execução do projeto, permitindo o acompanhamento in loco
e prestando todas e quaisquer informações solicitadas;
X. Quanto aos bens materiais e/ou equipamentos adquiridos com os recursos deste Termo de Fomento:
a. Utilizar os bens materiais e/ou equipamentos em conformidade com o objeto pactuado;
b. Garantir sua guarda e manutenção;
c. Comunicar imediatamente à Administração Pública qualquer dano que os bens vierem a sofrer;
d. Arcar com todas as despesas referentes a transportes, guarda, conservação, manutenção e recuperação dos bens;
e. Em caso de furto ou de roubo, levar o fato, por escrito, mediante protocolo, ao conhecimento da autoridade policial competente, enviando
cópia da ocorrência à Administração Pública, além da proposta para reposição do bem, de competência da OSC;
f. Durante a vigência do Termo de Fomento, somente movimentar os bens para fora da área inicialmente destinada à sua instalação ou
utilização mediante expressa autorização da Administração Pública e prévio procedimento de controle patrimonial.
XI. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Fomento, restituir à Administração Pública os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias, conforme art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014;
XII. Manter, durante a execução da parceria, as mesmas condições exigidas nos art. 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014;
XIII. Manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos a este Termo de Fomento, pelo prazo de 10
(dez) anos após a prestação de contas, conforme previsto no parágrafo único do art. 68 da Lei nº 13.019, de 2014;
XIV. Garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade e qualidade adequadas ao bom desempenho das atividades;
XV. Observar, nas compras e contratações de bens e serviços e na realização de despesas e pagamentos com recursos transferidos pela
Administração Pública, os procedimentos estabelecidos nos artigos 36 a 42 do Decreto n. 8.726, de 2016;
XVI. Incluir regularmente no sistema indicado pela Administração Pública, as informações e os documentos exigidos pela Lei nº 13.019, de
2014, mantendo-o atualizado, e prestar contas dos recursos recebidos no mesmo sistema;
XVII. Observar o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, para o recebimento de cada parcela dos recursos financeiros;
XVIII. Comunicar à Administração Pública suas alterações estatutárias, após o registro em cartório, nos termos do art. 26, §5º, do Decreto
nº 8.726, de 2016;
XIX. Divulgar na internet e em locais visíveis da sede social da OSC e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as informações
detalhadas no art. 11, incisos I a VI, da Lei Federal nº 13.019, de 2014;
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XX. Submeter previamente à Administração Pública qualquer proposta de alteração do plano de trabalho, na forma definida nesse instrumento, observadas as vedações relativas à execução das despesas;
XXI. Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que disser respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, nos termos do art. 42, inciso XIX, da Lei nº 13.019, de 2014;
XXII. Responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à
execução do objeto previsto neste Termo de Fomento, o que não implica responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública
quanto à inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes
de restrição à sua execução, nos termos do art. 42, inciso XX, da Lei nº 13.019, de 2014;
XXIII. Quando for o caso, providenciar licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente, da esfera municipal,
estadual, do Distrito Federal ou federal e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, e nos termos da legislação aplicável.
XXIV. Garantir o cumprimento da contrapartida em bens e serviços conforme estabelecida no plano de trabalho.
CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO
Este Termo de Fomento poderá ser modificado, em suas cláusulas e condições, exceto quanto ao seu objeto, com as devidas justificativas,
mediante termo aditivo ou por certidão de apostilamento, devendo o respectivo pedido ser apresentado em até 30 (trinta) dias antes do seu
término, observado o disposto nos arts. 57 da Lei nº 13.019, de 2014, e 43 do Decreto nº 8.726, de 2016.
Subcláusula Única. Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o plano de trabalho e deverão ser requeridos pela plataforma eletrônica do Sistema Recursos Repassados – GERR https://gerr.com.br/principal.php?chave=82939380000199 na opção “Alteração
Plano de Trabalho”, desde que submetidos pela OSC e aprovados previamente pela autoridade competente.
CLÁUSULA NONA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES
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, sendo facultada a utilização do portal de compras disponibilizado pela administração pública.
Subcláusula Primeira. 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, inclusive para fins de elaboração
de relatório de que trata o art. 56 do Decreto nº 8.726, de 2016, quando for o caso.
Subcláusula Segunda. Para fins de comprovação das despesas, a OSC deverá obter de seus fornecedores e prestadores de serviços notas,
comprovantes fiscais, 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 originais 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.
Subcláusula Terceira. A OSC deverá registrar os dados referentes às despesas realizadas no sistema indicado pelo município, e deverá manter a guarda dos documentos originais 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.
Subcláusula Quarta. Na gestão financeira, a OSC poderá:
I - Pagar despesa com data posterior à assinatura do Termo de Fomento e inferior a data término da execução do termo de fomento;
II - Incluir, dentre a Equipe de Trabalho contratada, pessoas pertencentes ao quadro da OSC, inclusive os dirigentes, desde que exerçam
ação prevista no plano de trabalho aprovado, nos termos da legislação cível e trabalhista.
Subcláusula Quinta. É vedado à OSC:
I - Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria;
II- Pagar despesa cujo fato gerador tenha ocorrido em data anterior à entrada em vigor deste instrumento.
Subcláusula Sexta. É vedado à Administração Pública praticar atos de ingerência na seleção e na contratação de pessoal pela OSC ou que
direcionem o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços na referida organização.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO
A execução do objeto da parceria será acompanhada pela Administração Pública por meio de ações de monitoramento e avaliação, que terão
caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e regular da parceria, e deverá ser registrada em sistema informatizado.
Subcláusula Primeira. As ações de monitoramento e avaliação serão realizadas de acordo com a Lei Municipal 5.250/2019
Subcláusula Segunda. No exercício das ações de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto da parceria, de acordo com a Lei
Municipal 5.250/2019, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, instituída pela Portaria 5.333 de 11/11/2019:
I- Analisará a prestação de contas documental, de acordo com o plano de trabalho, emitindo parecer quanto ao cumprimento e legalidade
das contas.
II- Emitirá relatório(s) técnico(s) de monitoramento e avaliação, na forma e prazos previstos na legislação regente e neste instrumento,
sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução da presente parceria, para fins de análise
da prestação de contas anual, quando for o caso (art. 59 da Lei nº 13.019, de 2014, c/c art. 60 do Decreto nº 8.726, de 2016);
III- Realizará visita técnica in loco para subsidiar o monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta for essencial para verificação do
cumprimento do objeto da parceria e do alcance das metas (art. 52 do Decreto nº 8.726, de 2016);
IV- Realizará, sempre que possível, nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano
de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como
na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas (art. 58, §2º, da lei nº 13.019, de 2014);
V- Examinará o(s) relatório(s) de execução do objeto e, quando for o caso, o(s) relatório(s) de execução financeira apresentado(s) pela
OSC, na forma e prazos previstos na legislação regente e neste instrumento (art. 66, caput, da Lei nº 13.019, de 2014, c/c arts. 55 e 56 do
Decreto nº 8.726, de 2016);
VI- Poderá valer-se do apoio técnico de terceiros (art. 58, §1º, da Lei nº 13.019, de 2014);
VII- Poderá delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos
(art. 58, §1º, da Lei nº 13.019, de 2014);
VIII- Poderá utilizar ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de resultados, incluídas as redes sociais na internet, aplicativos e
outros mecanismos de tecnologia da informação (art. 51, §3º, do Decreto nº 8.726, de 2016); e
IX- Poderá valer-se do apoio dos conselhos municipais de políticas públicas da administração pública.
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Subcláusula Terceira. No caso de parceria financiada com recursos de fundo específico, o monitoramento e a avaliação serão realizados pelo
respectivo conselho gestor (art. 59, §2º, da Lei nº 13.019, de 2014). Nesta hipótese, o monitoramento e a avaliação da parceria poderão
ser realizados por comissão de monitoramento e avaliação a ser constituída pelo respectivo conselho gestor, conforme legislação específica,
respeitadas as exigências da Lei nº 13.019, de 2014 e de seu regulamento (art. 49, §5º, do Decreto nº 8.726, de 2016).
Subcláusula Quarta. A visita técnica in loco, de que trata o inciso III da Subcláusula Segunda, não se confunde com as ações de fiscalização
e auditoria realizadas pela administração pública, pelos órgãos de controle interno e pelo Tribunal de Contas do Estado. A OSC deverá ser
notificada previamente no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis anteriores à realização da visita técnica in loco.
Subcláusula Quinta. Sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelo conselho de política pública setorial eventualmente existente. A presente parceria estará também sujeita aos
mecanismos de controle social previstos na legislação específica (art. 60 da Lei nº 13.019, de 2014).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
O presente Termo de Fomento poderá ser:
I- Extinto por decurso de prazo;
II- Extinto, de comum acordo antes do prazo avençado, mediante Termo de Distrato;
III- Denunciado, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação
por escrito ao outro partícipe; ou
IV- Rescindido, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação
por escrito ao outro partícipe, nas seguintes hipóteses:
a) Descumprimento injustificado de cláusula deste instrumento;
b) Irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do objeto, resultados ou metas pactuadas (art. 61, §4º, inciso II, do Decreto
nº 8.726, de 2016);
c) Omissão no dever de prestação de contas anual, nas parcerias com vigência superior a um ano, sem prejuízo do disposto no §2º do art.
70 da Lei nº 13.019, de 2014;
d) Violação da legislação aplicável;
e) Cometimento de falhas reiteradas na execução;
f) Malversação de recursos públicos;
g) Constatação de falsidade ou fraude nas informações ou documentos apresentados;
h) Não atendimento às recomendações ou determinações decorrentes da fiscalização;
i) Descumprimento das condições que caracterizam a parceira privada como OSC (art. 2º, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);
j) Paralisação da execução da parceria, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública;
k) Quando os recursos depositados em conta corrente específica não forem utilizados no prazo limite da prestação de contas, salvo se houver execução parcial do objeto e desde que previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pelo ou pelo dirigente máximo da
entidade da administração pública, conforme previsto nos §§ 3º e 4º do art. 34 do Decreto nº 8.726, de 2016; e
l) Outras hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável.
Subcláusula Primeira. A denúncia só será eficaz 60 (sessenta) dias após a data de recebimento da notificação, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença.
Subcláusula Segunda. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por parte da Administração Pública, que não decorra de culpa, dolo ou má
gestão da OSC, o Poder Público ressarcirá a parceira privada dos danos emergentes comprovados que houver sofrido.
Subcláusula Terceira. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por culpa, dolo ou má gestão por parte da OSC, devidamente comprovada,
a organização da sociedade civil não terá direito a qualquer indenização.
Subcláusula Quarta. Os casos de rescisão unilateral serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O prazo de defesa será de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo.
Subcláusula Quinta. Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que enseje dano ao erário, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial caso os valores relacionados à irregularidade não sejam devolvidos no prazo estabelecido pela Administração Pública, conforme
a Instrução Normativa TCE/SC 13/2012.
Subcláusula Sexta. Outras situações relativas à extinção da parceria não previstas na legislação aplicável ou neste instrumento poderão ser
reguladas em Termo de Encerramento da Parceria a ser negociado entre as partes ou, se for o caso, no Termo de Distrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Fomento, a OSC deverá restituir os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena
de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.
Subcláusula Primeira. Os débitos a serem restituídos pela OSC serão apurados mediante atualização monetária, acrescido de juros calculados da seguinte forma:
I. 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 quanto ao prazo de que trata o § 3º do art. 69, do Decreto nº
8.726, de 2016; e
II. 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 inciso, com subtração de eventual período de inércia do Município de Joaçaba quanto ao prazo de que trata o § 3º do art. 69 do Decreto nº 8.726, de 2016.
Subcláusula Segunda. Os débitos a serem restituídos pela OSC observarão juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – Selic, 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 - DOS BENS REMANESCENTES
Os bens patrimoniais adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com recursos repassados pela Administração Pública são da
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titularidade da OSC e ficarão afetados ao objeto da presente parceria durante o prazo de sua duração, sendo considerados bens remanescentes ao seu término, dispensada a celebração de instrumento específico para esta finalidade.
Subcláusula Primeira. Os bens patrimoniais de que trata o caput deverão ser gravados com cláusula de inalienabilidade enquanto viger a
parceria, sendo que, na hipótese de extinção da OSC durante a vigência do presente instrumento, a propriedade de tais bens será transferida à Administração Pública. A presente cláusula formaliza a promessa de transferência da propriedade de que trata o §5º do art. 35 da
Lei nº 13.019, de 2014.
Subcláusula Segunda. Quando da extinção da parceria, os bens remanescentes permanecerão na propriedade da OSC, na medida em que
os bens serão úteis à continuidade da execução de ações de interesse social pela organização.
Subcláusula Terceira. Caso a prestação de contas final seja rejeitada, a titularidade dos bens remanescentes permanecerá com a OSC, observados os seguintes procedimentos:
I. Não será exigido ressarcimento do valor relativo ao bem adquirido quando a motivação da rejeição não estiver relacionada ao seu uso
ou aquisição; ou
II. O valor pelo qual o bem remanescente foi adquirido deverá ser computado no cálculo do dano ao erário a ser ressarcido, quando a motivação da rejeição estiver relacionada ao seu uso ou aquisição.
Subcláusula Quarta. 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.
Subcláusula Quinta. A OSC poderá realizar doação dos bens remanescentes a terceiros, inclusive beneficiários da política pública objeto da
parceria, desde que demonstrada sua utilidade para realização ou continuidade de ações de interesse social.
Subcláusula Sexta. Os bens remanescentes poderão ter sua propriedade revertida para o órgão ou entidade pública, a critério da Administração Pública, se ao término da parceria ficar constatado que a OSC não terá condições de dar continuidade à execução de ações de interesse
social e a transferência da propriedade for necessária para assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de
nova parceria, seja pela execução direta do objeto pela Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Caso as atividades realizadas pela OSC com recursos públicos provenientes do Termo de Fomento deem origem a bens passíveis de proteção
pelo direito de propriedade intelectual, a exemplo de invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais, obras intelectuais, cultivares,
direitos autorais, programas de computador e outros tipos de criação, a OSC terá a titularidade da propriedade intelectual e a participação
nos ganhos econômicos resultantes da exploração dos respectivos bens imateriais, os quais ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade durante a vigência da parceria (art. 22 do Decreto nº 8.726, de 2016).
Subcláusula Primeira. Durante a vigência da parceria, os ganhos econômicos auferidos pela OSC na exploração ou licença de uso dos bens
passíveis de propriedade intelectual, gerados com os recursos públicos provenientes do Termo de Fomento, deverão ser aplicados no objeto
do presente instrumento, sem prejuízo do disposto na Subcláusula seguinte.
Subcláusula Segunda. A participação nos ganhos econômicos fica assegurada, nos termos da legislação específica, ao inventor, criador ou
autor.
Subcláusula Terceira. Quando da extinção da parceria, os bens remanescentes passíveis de proteção pelo direito de propriedade intelectual
permanecerão na titularidade da OSC, quando forem úteis à continuidade da execução de ações de interesse social pela organização, observado o disposto na Subcláusula seguinte.
Subcláusula Quarta. Quando da extinção da parceria, os bens remanescentes passíveis de proteção pelo direito de propriedade intelectual
poderão ter sua propriedade revertida para o órgão ou entidade pública, a critério da Administração Pública, quando a OSC não tiver condições de dar continuidade à execução de ações de interesse social e a transferência da propriedade for necessária para assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela execução direta do objeto pela Administração Pública.
Subcláusula Quinta. A OSC declara, mediante a assinatura deste instrumento, que se responsabiliza integralmente por providenciar, independente de solicitação da Administração Pública, todas as autorizações ou licenças necessárias para que o órgão ou entidade pública utilize, sem ônus, durante o prazo de proteção dos direitos incidentes, em território nacional e estrangeiro, em caráter não exclusivo, os bens
submetidos a regime de propriedade intelectual que forem resultado da execução desta parceria, da seguinte forma:
I – Quanto aos direitos de que trata a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, por quaisquer modalidades de utilização existentes ou que
venham a ser inventadas, inclusive:
a) A reprodução parcial ou integral;
b) A edição;
c) A adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações;
d) A tradução para qualquer idioma;
e) A inclusão em fonograma ou produção audiovisual;
f) A distribuição, inclusive para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula
a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;
g) A comunicação ao público, mediante representação, recitação ou declamação; execução musical, inclusive mediante emprego de alto-falante ou de sistemas análogos; radiodifusão sonora ou televisiva; captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva;
sonorização ambiental; exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado; emprego de satélites artificiais; emprego de
sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados; exposição
de obras de artes plásticas e figurativas; e
h) A inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero.
II – Quanto aos direitos de que trata a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para a exploração de patente de invenção ou de modelo de
utilidade e de registro de desenho industrial;
III – Quanto aos direitos de que trata a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, pela utilização da cultivar protegida; e
IV – Quanto aos direitos de que trata a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, pela utilização de programas de computador.
Subcláusula Sexta. Cada um dos partícipes tomará as precauções necessárias para salvaguardar o sigilo das informações consideradas confidenciais acerca da propriedade intelectual, podendo estabelecer em instrumento específico as condições referentes à confidencialidade de
dado ou informação cuja publicação ou revelação possa colocar em risco a aquisição, manutenção e exploração dos direitos de propriedade
intelectual resultantes desta parceria.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas dos recursos financeiros de que trata o presente Fomento deverá ser elaborada de acordo com as Normas de Contabilidade e de auditoria legais e vigentes, no prazo de 105 (cento e cinco) dias do recebimento de cada parcela, ou seja, 10/12/2021,
conforme estipulado no Edital.
Subcláusula Primeira. A prestação deverá ser realizada na plataforma do GERR com os seguintes documentos:
a) Balancete de prestação de contas, assinado pelo representante legal da entidade beneficiária e pelo tesoureiro (documento que será
gerado automaticamente pelo sistema GERR após o envio da análise da prestação de contas e deverá ser assinado de forma digital);
b) Parecer do conselho fiscal da entidade assinado, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada;
c) Documentos comprobatórios das despesas realizadas (nota fiscal, cupom fiscal, recibo, folhas de pagamento, relatório-resumo de viagem,
ordens de tráfego, bilhetes de passagem, guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos, faturas, duplicatas, etc.) devidamente
assinados no sistema GERR (atesto);
d) Orçamentos das despesas realizadas, (mínimo de 3 três excetuando aquisições exclusivas) comprobatórios em compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado;
e) Contratos de prestação de serviço, alugueis e similares;
f) Ordens bancárias e comprovantes de transferência eletrônica de numerário ou cópia dos cheques utilizados para pagamento das despesas
(em casos excepcionais);
g) Extratos bancários da conta corrente vinculada e da aplicação financeira, com a movimentação completa do período;
h) Parecer do conselho fiscal da entidade assinado, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada;
i) Borderô discriminando as receitas, no caso de projetos em que haja a cobrança de ingressos, taxa de inscrição ou similar;
j) Guia de recolhimento, ou comprovante de depósito, de saldo não aplicado, se for o caso;
k) Cópia do certificado de propriedade, no caso de aquisição ou conserto de veículo automotor;
l) Relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua etapa, com descrição detalhada da execução, acompanhado dos contratos de prestação de serviço, folders, cartazes do evento, exemplar de publicação, registros fotográficos, matérias jornalísticas e todos os demais elementos necessários à perfeita comprovação da execução.
I - O relatório de atividades da OSC apresentará de forma detalhada as horas técnicas de todos os profissionais envolvidos, discriminando
as quantidades e os custos unitário e total dos serviços quando o objeto do repasse envolver a contratação de serviços, em especial os
de assessoria, assistência, consultoria e congêneres; produção, promoção de eventos, seminários, capacitação e congêneres, segurança e
vigilância, bem como as justificativas da escolha.
Subcláusula Segunda. A análise do Relatório Parcial de Execução Financeira, quando exigido, 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, observado o disposto no § 3º do art. 36 do Decreto nº 8.726, de
2016; e
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.
Subcláusula Terceira. 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 (art. 64, §2º, da Lei nº 13.019, de 2014).
Subcláusula Quarta. Na hipótese de o relatório técnico de monitoramento e avaliação evidenciar irregularidade ou inexecução parcial do
objeto, o gestor da parceria notificará a OSC para, no prazo de 30 (trinta) dias:
I- Sanar a irregularidade;
II- Cumprir a obrigação; ou
III- Apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento da obrigação.
Subcláusula Quinta. Serão glosados os valores relacionados a metas descumpridas sem justificativa suficiente.
Subcláusula Sexta. Se persistir a irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o relatório técnico de monitoramento e avaliação:
I- Caso conclua pela continuidade da parceria, deverá determinar:
a) A devolução dos recursos financeiros relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada; e
b) A retenção das parcelas dos recursos, nos termos do art. 34 do Decreto nº 8.726, de 2016;
Ou
II- Caso conclua pela rescisão unilateral da parceria, deverá determinar:
a) A devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada; e
b) A instauração de tomada de contas especial, se não houver a devolução de que trata a alínea “a” no prazo determinado.
Subcláusula Sétima. O gestor da parceria deverá adotar as providências constantes do relatório técnico de monitoramento e avaliação
homologado pela comissão de monitoramento e avaliação, sendo que as sanções previstas neste instrumento poderão ser aplicadas independentemente das providências adotadas.
Subcláusula Oitava. Na hipótese de omissão no dever de prestação de contas anual, o gestor da parceria notificará a OSC para, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentar a prestação de contas.
Subcláusula Nona. Persistindo a omissão, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, adotará as
providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da
legislação vigente.
Subcláusula Décima. O Relatório Parcial de Execução do Objeto conterá:
I. A demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas, com comparativo de metas propostas
com os resultados já alcançados;
II. A descrição das ações (atividades e/ou projetos) desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
III. Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros;
IV. Os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens e serviços, quando houver; e
V. Justificativa, quando for o caso, pelo não cumprimento do alcance das metas.
Subcláusula Décima Primeira. O Relatório Parcial de Execução do Objeto deverá, ainda, fornecer elementos para avaliação:
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I. Dos resultados já alcançados e seus benefícios;
II. Dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
III. Do 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; e
IV. Da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.
Subcláusula Décima Segunda. As informações de que trata a Subcláusula anterior serão fornecidas por meio da apresentação de documentos e por outros meios previstos no plano de trabalho, conforme definido no inciso IV do caput do art. 25 do Decreto nº 8.726, de 2016.
Subcláusula Décima Terceira. O relatório técnico de monitoramento e avaliação conterá:
I. Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
II. 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;
III. Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública;
IV. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela OSC, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos neste instrumento;
V. Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas
conclusões e das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias; e
Subcláusula décima Quarta. O parecer técnico de análise da prestação de contas anual, emitido pelo gestor da parceria, que deverá:
a) Avaliar as metas já alcançadas e seus benefícios; e
b) descrever os efeitos da parceria na realidade local referentes:
1. Aos impactos econômicos ou sociais;
2. Ao grau de satisfação do público-alvo; e
3. À possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.
Subcláusula Décima Quinta. A prestação de contas anual será considerada regular quando, da análise do Relatório Parcial de Execução do
Objeto, for constatado o alcance das metas da parceria.
Subcláusula Décima Sexta. Na hipótese de não comprovação do alcance das metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular, o gestor da parceria, antes da emissão do relatório técnico de monitoramento e avaliação, notificará a OSC para apresentar, no prazo
de até 30 (trinta) dias contados da notificação, justificativas ou comprovações.
Subcláusula Décima Sétima. Observada a verdade real e os resultados alcançados, o parecer técnico conclusivo da prestação de contas final
embasará a decisão da autoridade competente e poderá concluir pela:
I- Aprovação das contas, que ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e das metas da parceria;
II- Aprovação das contas com ressalvas, que ocorrerá quando, apesar de cumpridos o objeto e as metas da parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário; ou
III- Rejeição das contas, que ocorrerá nas seguintes hipóteses:
a) Omissão no dever de prestar contas;
b) Descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou
d) Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
Subcláusula Décima Oitava. A rejeição das contas não poderá ser fundamentada unicamente na avaliação dos efeitos da parceria, de que
trata o parágrafo único do art. 63 do Decreto nº 8.726, de 2016, devendo ser objeto de análise o cumprimento do objeto e o alcance das
metas previstas no plano de trabalho.
Subcláusula Décima Nona. 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.
Subcláusula Vigésima. 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 dirigente máximo da entidade da Administração Pública, para decisão final no prazo de 30 (trinta) dias; ou
II- Sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável, no máximo, por igual período.
Subcláusula Vigésima Primeira. Exaurida a fase recursal, a Administração Pública deverá:
I- No caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, informar 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:
a) Devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto apurada ou com a prestação de contas não
apresentada; ou
b) Solicite 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, de 2014.
Subcláusula Vigésima Segunda. O registro da aprovação com ressalvas da prestação de contas possui caráter preventivo e será considerado
na eventual aplicação de sanções.
Subcláusula Vigésima Terceira. A Administração Pública deverá se pronunciar sobre a solicitação de ressarcimento no prazo de 30 (trinta)
dias, sendo a autorização de ressarcimento por meio de ações compensatórias ato de competência exclusiva do da administração pública. A
realização das ações compensatórias de interesse público não deverá ultrapassar a metade do prazo previsto para a execução da parceria.
Subcláusula Vigésima Quarta. Na hipótese de rejeição da prestação de contas, 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, no cadastro do município enquanto perdurarem os motivos determinantes da rejeição.
Subcláusula Vigésima Quinta. O prazo de análise da prestação de contas final pela Administração Pública será de 30 dias, contado da data
de recebimento do Relatório Final de Execução do Objeto ou do cumprimento de diligência por ela determinado, podendo ser prorrogado,
justificadamente, por igual período, desde que não exceda o limite de 300 (trezentos) dias.
Subcláusula Vigésima Sexta. O transcurso do prazo definido e 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.
Subcláusula Vigésima Sétima. Se o transcurso do prazo definido e de sua eventual prorrogação, se der por culpa exclusiva da Administração
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Pública, sem que se constate dolo da OSC ou de seus prepostos, não incidirão juros de mora sobre os débitos apurados no período entre
o final do prazo e a data em que foi emitida a manifestação conclusiva pela Administração Pública, sem prejuízo da atualização monetária,
que observará a variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.
Subcláusula Vigésima Oitava. Os documentos incluídos pela OSC no processo, desde que possuam garantia da origem e de seu signatário
por certificação digital, serão considerados originais para os efeitos de prestação de contas.
Subcláusula Vigésima Nona. A OSC deverá manter a guarda dos documentos originais relativos à execução da parceria pelo prazo de 10
(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.
Subcláusula Trigésima. As prestações de contas da contrapartida sujeitam-se às mesmas regras dos recursos concedidos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2004, do Decreto nº
8.726, de 2016, e da legislação específica, 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 administração pública, 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 o
Município de Joaçaba, que será concedida sempre que a OSC ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido
o prazo de 2 (dois) anos da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.
Subcláusula Primeira. A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impropriedades praticadas pela
OSC no âmbito da parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave.
Subcláusula Segunda. A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na celebração,
execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a
gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a administração pública.
Subcláusula Terceira. É facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de abertura de vista dos autos processuais.
Subcláusula Quarta. A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva dos
conselhos de políticas públicas aos quais a OSC esteja devidamente credenciada ou ao dirigente máximo.
Subcláusula Quinta. Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nesta Cláusula caberá recurso administrativo, no prazo de
10 (dez) dias, contado da data de ciência da decisão. No caso da competência exclusiva do dirigente máximo prevista, o recurso cabível é
o pedido de reconsideração.
Subcláusula Sexta. Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade, a OSC deverá ser
inscrita, cumulativamente, como inadimplente no seu cadastro, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja promovida a
reabilitação.
Subcláusula Sétima. Prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos as ações punitivas da administração pública destinadas a aplicar as sanções previstas nesta Cláusula, contado da data de apresentação da prestação de contas ou do fim do prazo de 90 (noventa) dias a partir do término
da vigência da parceria, no caso de omissão no dever de prestar contas. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo
destinado à apuração da infração.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA DIVULGAÇÃO
Em razão do presente Termo de Fomento, 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 Município de Joaçaba.
Subcláusula única. A publicidade de todos os atos derivados do presente Termo de Fomento deverá ter caráter exclusivamente educativo,
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração de valor ou ampliação ou redução da execução
do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser
providenciada pela administração pública.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA CONCILIAÇÃO E DO FORO
As controvérsias decorrentes da execução do presente Termo de Fomento que não puderem ser solucionadas diretamente por mútuo acordo
entre os partícipes deverão ser encaminhadas ao órgão de consultoria e assessoramento jurídico do órgão ou entidade pública, para prévia
tentativa de conciliação e solução administrativa de dúvidas de natureza eminentemente jurídica relacionadas à execução da parceria, assegurada a prerrogativa de a organização da sociedade civil se fazer representar por advogado, observado o disposto no inciso XVII do caput
do art. 42 da Lei nº 13.019, 2014, no art. 88 do Decreto nº 8.726, de 2016.
Subcláusula Única. Não logrando êxito a tentativa de conciliação e solução administrativa, será competente para dirimir as questões decorrentes deste Termo de Fomento a Comarca de Joaçaba.
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 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que
produza seus legais efeitos, em Juízo ou fora dele.
Joaçaba,
Presidente da OSC Prefeito
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TESTEMUNHAS:
_____________________________ 			____________________________
Nome: 							Nome:
Identidade: 						Identidade:
CPF: 							CPF:
ANEXO VI
LOGOMARCA PARA UNIFORMES
LOGOMARCA PARA BANNER
MUNICÍPIO DE
Joaçaba
ANEXO VII
CHECK-LIST – LISTA DE DOCUMENTOS EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REPASSE DE RECURSOS Nº 05/2021/PMJ
DOCUMENTOS
SIM
I. Credenciamento no Edital de Credenciamento nº 01/2021;
II. Documentação e as certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de
dívida ativa e trabalhista anexas no credenciamento estão dentro do prazo de validade;
III. Declaração da não ocorrência de impedimentos; (Anexo II)
IV. Declaração sobre instalações e condições materiais; (Anexo III)
V. Formulário de Critérios de Julgamento (Anexo IV) e Comprovantes emitidos pelos órgãos gestores
das competições ou súmulas dos jogos, para comprovar os critérios do item 7.5.3.
VII. Comprovante de abertura de conta corrente vinculada ao projeto;
VIII. Declaração de residência e treinamento dos atletas da OSC envolvidos no projeto (Anexo VIII);
VIII. Plano de Trabalho preenchido na plataforma Gestão de Recursos Repassados (GERR)

NÃO

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE HORÁRIOS DE TREINAMENTO
Eu _________________________________, inscrito sob o RG n° _________________e CPF nº ________________, declaro para os
devidos fins do Edital De Chamamento Público Para Repasse De Recursos Nº 05/2021/PMJ minha carga horária semanal de treinos na
__(OSC)__________:
Dias da semana
Horários
Locais

2ªfeira

3ªfeira

4ªfeira

5ªfeira

6ªfeira

Sábado

Domingo

Joaçaba - SC, ______de _______________________de 2021.
_______________________________ 		
Assinatura do Responsável 			

_______________________________
OSC Assinatura do Atleta

EXTRATO HOMOLOGAÇÃO PL 44/2021/PMJ PE 15/2021/PMJ

Publicação Nº 3125030

PREFEITURA DE JOAÇABA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 44/2021/PMJ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021/PMJ
O Secretário Municipal de Infraestrutura e Agricultura, Sr VILSON SARTORI no uso de suas atribuições, resolve:
1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 44/2021/PMJ.
- Modalidade: 15/2021/PMJ
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura Municipal de Joaçaba.
Empresas Vencedoras:
33 CONFECÇÕES EIRELI
R$: 6.942,20
AH2A COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES
R$ 16.631,50
CARLOS ENRIQUE LUSSANI
R$ 7.863,00
CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL – EIRELI
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R$ 4.500,00
COMERCIAL SPONCHIADO
R$ 18.042,80
EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
R$ 6.382,50
FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
R$ 128.541,15
FIBRA TOP UNIFORMES IND E COM TEXTIL LTDA
R$ 22.500,00
FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA
R$ 64.410,00
JEAN RODRIGO GALERA
R$ 41.916,86
LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA
R$ 9.100,00
MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
R$ 20.150,00
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
R$ 13.142,00
MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
R$ 13.060,00
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
R$ 169.464,10
MF DE ALMEIDA & CIA LTDA
R$ 3.621,00
MF MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS
R$ 2.500,00
MINAS BOTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
R$ 53.128,00
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
R$ 5.500,00
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
R$ 869,70
R. DE SOUZA TRENTO
R$ 21.548,50
RP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
R$ 4.709,10
SAGATI COMERCIO DE EQIPAMENTOS DE SEGURANÇA
R$ 11.077,50
S.V.M EMERGENCIAS MEDICAS
R$ 14.169,80
VITORIA SALDANHA NASCIMENTO
R$ 124.138,90
FISCAIS: Valdecir Valentin Darold, Marcos Aurelio Dallapria, Sandra Andréia Stefanes, João Carlos Toledo Sampaio, Lucelia Pires de Lima
Luiz, e Jonas Pires da Silveira.
2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.
Joaçaba (SC), 25 de junho de 2021.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA
VILSON SARTORI

LEI Nº 5.419 DE 23 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124843

LEI Nº 5.419 DE 23 DE JUNHO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAR, ATRAVÉS DE PLACAS INFORMATIVAS, DETALHES DE OBRAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE MUNICIPAL.”
O Prefeito do Município de Joaçaba(SC),
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,
LEI :
Art. 1º - Em todas as obras públicas de responsabilidade do Poder Executivo do Município de Joaçaba deverão constar placas com as seguintes informações:
I - Data do início e do término previsto da obra;
II - Nome da empresa executora, seu endereço, sítio eletrônico e número do CNPJ/MF;
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III - Nome do engenheiro responsável e seu respectivo número de registro no CREA;
IV - Número do contrato administrativo ou procedimento licitatório;
V - O valor da execução da obra, acrescentando os valores de termos aditivos, caso ocorram;
VI - A origem dos recursos;
VII - O nome do órgão fiscalizador com telefone ou e-mail para contato.
Art. 2º - Ao término da obra, caso ocorram atrasos, deverá constar a informação do decurso do tempo levado até a sua conclusão.
Art. 3º - O Poder Executivo poderá disponibilizar na placa da obra um Código de Barra Bidimensional (QR CODE) para leitura através de
dispositivos móveis com acesso à rede mundial de computadores, no qual constará informações atualizadas nos termos desta Lei.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de sua publicação oficial.
Joaçaba(SC), em 23 de junho de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito

LEI Nº 5.420 DE 23 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124848

LEI Nº 5.420 DE 23 DE JUNHO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA NÃO MOTORIZADA NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.”
O Prefeito do Município de Joaçaba(SC),
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,
LEI :
Art. 1º - Fica criado o Sistema Cicloviário no Município de Joaçaba/SC, como incentivo ao uso de bicicletas para o transporte, contribuindo
para o desenvolvimento da mobilidade sustentável.
Parágrafo único - O transporte por bicicletas deve ser incentivado em áreas apropriadas e abordado como modo de transporte para as atividades do cotidiano, devendo ser considerado modelo efetivo na mobilidade da população.
Art. 2º - O Sistema Cicloviário do Município de Joaçaba será formado por:
I - Rede viária para o transporte por bicicletas, formada por ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas;
II - Locais específicos para estacionamento composto por bicicletários e paraciclos.
Art. 3º - O Sistema Cicloviário deverá:
I - Implementar infraestrutura para o trânsito de bicicletas e introduzir critérios de planejamento para implantação de ciclovias ou ciclofaixas
nos trechos de rodovias em zonas urbanizadas, nas vias públicas, nos parques e em outros espaços naturais;
II - Promover atividades educativas visando à formação de comportamento seguro e responsável no uso da bicicleta e, sobretudo no uso
do espaço compartilhado;
III - Promover o lazer ciclístico e a conscientização ecológica.
Art. 4º - Caberá ao Executivo, por meio dos órgãos competentes, consolidar o programa de implantação do Sistema Cicloviário.
Art. 5º - A ciclovia será constituída de pista própria para a circulação de bicicletas, separada fisicamente do tráfego geral e atendendo o
seguinte:
I - Ser totalmente segregada da pista de rolamento do tráfego geral, calçada, acostamento, ilha ou canteiro central;
II - Poderão ser implantadas na lateral da faixa de domínio das vias públicas, no canteiro central, nos parques e em outros locais de interesse;
III - Ter traçado e dimensões adequados para segurança do tráfego de bicicletas possuindo sinalização de trânsito específica.
Art. 6º - A ciclofaixa consistirá numa faixa exclusiva destinada à circulação de bicicletas, delimitada por sinalização específica, utilizando
parte da pista ou da calçada.
Parágrafo único - A ciclofaixa poderá ser adotada quando não houver disponibilidade de espaço físico para a construção de uma ciclovia,
desde que as condições físico-operacionais do tráfego motorizado sejam compatíveis com a circulação de bicicletas.
Art. 7º - A faixa compartilhada poderá utilizar parte da via pública, desde que devidamente sinalizada, permitindo a circulação compartilhada
de bicicletas com o trânsito de veículos motorizados ou pedestres, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
§ 1º - A faixa compartilhada deve ser utilizada somente em casos especiais para dar continuidade ao sistema cicloviário, quando não for
possível a construção de ciclovia ou ciclofaixa.
§ 2º - A faixa compartilhada poderá ser instalada na calçada, desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo Órgão Executivo concedente nos casos em que não comprometer a mobilidade segura e confortável do pedestre.
Art. 8º - As ciclovias e ciclofaixas deverão observar os padrões da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, visando especialmente
à segurança dos usuários.
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Art. 9º - A elaboração de projetos e construção de praças e parques, incluindo os parques lineares, com área superior a 4.000m² (quatro
mil metros quadrados), devem contemplar o planejamento cicloviário nos acessos e no entorno próximo, assim como possuir paraciclos no
seu interior.
Art. 10 - As novas vias públicas, incluindo pontes, devem prever espaços destinados ao acesso, circulação e estacionamento de bicicletas,
em conformidade com os estudos de viabilidade.
§ 1º - Os projetos que estão em fase de elaboração e execução até a data de início de vigência desta Lei estão dispensados de seguir suas
diretrizes.
§ 2º - O acesso, circulação e estacionamento de bicicletas só ficam dispensados através de estudo de viabilidade assinado por profissional
competente que ateste relevante impedimento de ordem técnica.
Art. 11 - Fica estabelecida a obrigatoriedade de criação de estacionamentos para bicicletas em locais de grande afluxo de público, em todo
Município de Joaçaba-SC.
Art. 12 - O Executivo deve manter ações educativas permanentes com o objetivo de promover padrões de comportamento seguros e responsáveis dos ciclistas, assim como deverá promover campanhas educativas, tendo como público-alvo os pedestres e os condutores de
veículos, motorizados ou não, visando divulgar o uso adequado de espaços compartilhados.
Art. 13 - Os eventos ciclísticos utilizando via pública podem ser realizados em rotas, dias e horários autorizados por ato próprio do Poder
Executivo competente, a partir de solicitação expressa formulada pelos organizadores do evento.
Art. 14 - Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.
Joaçaba(SC), em 23 de junho de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito
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BONÉ AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE- Bonés para as Agentes Comunitárias de Saúde. 06 gomos, aba
curva, regulador em velcro - microfibra, 100% poliéster. Cor a definir. Tamanho: Adulto. Logo da Estratégia da
Saúde da Família bordado. 01 Cor.
¢
No valor proposto deverão estar inclusos os custos referentes à arte, bordado, criação confecção de tela e
estamparia.
BONÉ SAMU - bonés em polibrim, cor 519, modelo olímpico, logomarca SAMU 192 na frente, com bordados nas
laterais direita e esquerda SAMU 192, lado direito bandeira do Brasil e lado esquerdo bandeira de Santa Catarina,
regulador / com fivela. Padrão SAMU - Com estampa padrão - Cor a definir - Tamanho: Adulto - Conforme Manual
do SAMU.
PASTA (BOLSA) PERSONALIZADA personalizada para Agentes Comunitário de Saúde, Agente da Dengue e
Vigilância Sanitária Pasta confeccionada em poliéster 900 impermeável extremamente resistente. Com duas
repartições grandes com fechamento em zíper número 8. Um bolso frontal confeccionado no mesmo material,
medindo C30cm x A22cm x P3cm com porta utensílios (celular, caneta, etc), fechamento com zíper número 8.
Duas alças de mão, com uma alça inferior de reforço, confeccionadas com cadarço de polipropileno 40mm. Uma alça
longa transversal removível com ombreira, confeccionada com cadarço de polipropileno 40mm, com um regulador
de níquel, dois mosquetões e duas argolas de níquel.
Código/SKU: 1000
Cor a definir
Tipo de personalização para este produto: bordado.
Medida: C39cm x A29cm x P12cm
Material: Poliéster 900.No valor proposto deverão estar inclusos os custos referentes à arte, bordado, criação
confecção de tela e estamparia.

20

86

Marca Própria

Marca Própria

Valor Total:

60

Quantidade

Marca Própria

Marca

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
68/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

33 CONFECCOES EIRELI

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página:

1 /

30
28/06/2021

6.942,20

65,00

21,89

15,24

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 704

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PL 44/2021/PMJ - PE 15/2021/PMJ
Publicação Nº 3125019
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9

1

Avental de PVC - tipo frontal, impermeável, forrado em poliéster - com Certificado de Aprovação emitido pelo
Ministério do Trabalho (CA).
Calçado ocupacional - de uso profissional, tipo sapato, fabricado com cabedal em material polimérico – (PU) na cor
branca e solado de poliuretano bidensidade na cor cinza, antiderrapante (SRC) resistente a absorção de energia na
área do salto, resistente a hidrocarbonetos. Do tamanho 34 ao 46.com Certificado de Aprovação emitido pelo
Ministério do Trabalho (CA).
Capa de chuva de segurança - confeccionada em PVC - manga longa – capuz - fechamento frontal com quatro botões
plásticos de pressão - com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).
Tamanho: P, M, G, GG, XGG
Cavalete de sinalização “piso molhado” – confeccionado em polipropileno (PP) na cor amarela de alta visibilidade –
portátil – com aviso nos dois lados do cavalete.
Dimensões: 610 x 300 mm
Peso: 800 gramas
Aviso Padrão: Cuidado Piso Molhado / Cuidado Piso Escorregadio
Amarelo: de acordo com NBR 7195/1995
Cone de sinalização – confeccionado em borracha, cores laranja e branco – 75 cm
Cone de sinalização - confeccionado em plástico, cores laranja e branco - 75 cm
Creme industrial - protetor para mãos contra óleos e graxas - 200 gr - com Certificado de Aprovação emitido pelo
Ministério do Trabalho (CA).
Luva de PVC – 36 cm - palma áspera - com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).
Luva tátil em helanca banhada em PU – composta de nylon, banhada em poliuretano na palma, face palmar e ponta
dos dedos, punho com elástico - com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).
Tamanho: PP, P, M, G e XG.
Luvas de segurança confeccionada em algodão e poliéster com revestimento em borracha natural PONTILHADA na
face palmar com punho, em tamanho único ou tamanho G- com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério
do Trabalho (CA).
Placa: Ambiente monitorado por câmeras - Placa PS 2mm; Poliestireno termoplástico. Modelo indicativa: Ambiente
monitorado por câmeras de segurança; Dimensão: 20 x 15 cm
Propé plástico – descartável, confeccionado em polietileno de baixa ou alta densidade, tamanho único com
dimensões suficientes para cobrir o pé em sua totalidade, com acabamento em elástico na borda superior.
Jalecos em tecido Oxford, 100% poliéster, gramatura 155 g/m², manga longa, com punho, gola V, fechado com
botões, com dois bolsos frontais, na cor branca, tamanhos P, M, G e GG.

285
210
75
250
110
100
120

PLASTCOR
PLASTCOR
NUTRIEX
KALIPSO
VOLK
KALIPSO
MARCA PRÓPRIA

800

55

JSN

MARCA PRÓPRIA

450

LEROUP

100

360

CARTOM

PREVEMAX

82

Quantidade

KCC

Marca

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
69/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA
Página:

2 /

30
28/06/2021

26,48

0,74

10,97

3,50

14,80
2,95

78,80
28,30
6,75

39,90

16,65

38,50

7,50

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 705
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CALÇA INDUSTRIAL - em brim (tecido 100% algodão, amarração em sarja 3/1, peso 260 g/m² com urdame de 40
fios, trama de 17,70 fios, pré-encolhido, com tingimento - modelo masculino sol a sol - com reforço interno, na parte
da frente da coxa, do mesmo tecido da calça, com início na altura do gancho até 03 cm abaixo do joelho, em
matelassê 5x5 cm aproximadamento, com costura dupla no início e final do reforço - com 2 bolsos internos na frente,
modelo calça jeans tradicional, forro do mesmo tcido da calça - com 2 bolsos externos traseiros chapados, chanfrados
nas extremidades.
Poderão ser solicitadas peças sob medida, para estas será
fornicida uma peça de modelo que deverá ser retirada pela empresa na prefeitura de Joaçaba e posteriormente ser
devolvida.
As cores serão definidas no momento da encomenda
mediante a apresentação de amostras dos tecidos.
Quantidade
por tamanho conforme abaixo:
38: 100
40: 200
42: 200
44: 100
46: 150
48: 50
50: 50
54: 50
56: 50
SOB MEDIDA: 20
CAMISETA SAMU - Padrão conforme manual do SAMU - Branca - Com estampa/logotipo padrão - Tecido: Malha
Poliviscose ramada - de composição 67% de poliéster e 33% viscose, com gola/decote redondo e ribana; manga curta
sem ribana. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EG. Conforme Manual do SAMU.
¢
No valor proposto deverão estar inclusos os custos referentes à arte, bordado, criação confecção de tela e
estamparia
JALECOS MÉDICOS - ENFERMEIROS - TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - ODONTÓLOGOS - AUXILIARES
DE SAÚDE BUCAL - PSICÓLOGOS - FONOAUDIÓLOGOS - FARMACÊUTICOS - FISIOTERAPEUTAS E
NUTRICIONISTAS - Jalecos destinados aos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde.
ESPECIFICAÇÕES:
TECIDO - Tecido em Oxford.
COR - Branca.
MANGA - Manga longa.
BOLSOS - Com 03 (três) Bolsos frontais.
BORDADOS - Bordado com o logotipo da Secretaria Municipal de Saúde, com o logotipo da Prefeitura Municipal
de Joaçaba, bem como a descrição da função e/ou cargo.
TAMANHOS - PP, P, M, G, GG e EG.
¢
No valor proposto deverão estar inclusos os custos referentes à arte, bordado, criação e confecção.
JAQUETA COM MANGA LONGA SAMU - Padrão conforme manual do SAMU - Cor Azul Marinho. Manta
interna, forro em nylon, confeccionada em nylon resinado (dupla resina), com emblema do SAMU 192 nas costas, na
frente altura do peito e na manga direita, faixa refletiva 3M, 5cm, na frente na horizontal, nas mangas altura dos
cotovelos e atrás duas faixas na vertical, fechada em zíper plástico grosso na frente, sem capuz, 02 (dois) bolsos na
parte frontal inferior, fechamento com lapela e velcro.

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA
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TAMANHOS: PP, P, M, G, GG, EG.
=> No valor proposto deverão estar inclusos os custos referentes à arte, bordado, criação confecção de tela e
estamparia.
COLETE DENGUE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - Arte a definir. Material: tipo BRIM, zíper, acabamento
viés em PV, 03 bolsos frontais, com bordados no peito e costas. Cor a definir. Tamanhos: P, M, G. Arte, confecção e
slogan com bordado da Secretaria de Saúde.
=> No valor proposto deverão estar inclusos os custos referentes à arte, bordado, criação confecção de tela e
estamparia.
COLETE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Arte a definir. Material: tipo Brim, zíper, acabamento viés em PV, 02
bolsos frontais, com bordados no peito e costas. Cor a definir. Tamanhos: P, M, G. Arte, confecção e slogan com
bordado da Secretaria de Saúde.
=> No valor proposto deverão estar inclusos os custos referentes à arte, bordado, criação confecção de tela e
estamparia.
Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro na cor preta curtido
ao cromo, cano acolchoado, palmilha de montagem em não tecido resinado fixada pelo sistema strobel, forro interno
em não tecido, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, biqueira em polipropileno para
conformação, resistente à absorção de energia no salto e ao óleo combustível.

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

8
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MARCA PRÓPRIA

CARTOM

Valor Total:

12

MARCA PRÓPRIA

4 /
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43,50
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74,00
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Luva isolante para baixa tensão, composta de borracha natural, com proteção do antebraço - com Certificado de
Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA

ORION - CA 2178

Marca

Valor Total:

74

Quantidade

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
70/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

AH2A COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página:

5 /

30
28/06/2021

16.631,50

224,75

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 708

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

58

CHEPÉU AUSTRALIANO (PESCADOR) - Confeccionado em poliéster (secagem rápida), com capuz para proteção
solar de nuca e orelhas com fechamento frontal em botão, com cordão (barbicacho), com 9 cm de altura e abas de
aproximadamente 8,5 cm (com botões nas laterais para manter a aba elevada, se necessário), tamanho único que
veste os tamanhos 56 e 58. As cores serão definidas no momento da encomenda.

gg

Marca

Valor Total:

300

Quantidade

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
71/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

CARLOS ENRIQUE LUSSANI

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página:

6 /

30
28/06/2021

7.863,00

26,21

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 709

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

45

Protetor facial de segurança - constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de
ajuste simples, incolor - com certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho. (CA).

MUNDO TRANSPARENTE

Marca

Valor Total:

300

Quantidade

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
72/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página:

7 /

30
28/06/2021

4.500,00

15,00

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 710

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

38

8

Calçado ocupacional - isolante elétrico de uso profissional tipo sapato, fechamento em elástico, confeccionado em
couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, biqueira plástica
para conformação, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no
cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto. Do tamanho 34 ao 46.com Certificado de Aprovação
emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). COR branco ou preto.
Máscara solda - com escurecimento automático (fotossensível), proteção dos olhos e face do usuário contra impactos
de partículas volantes multi-direcionais e radiações provenientes de serviços de soldagem - com Certificado de
Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).

20

WORKER

Valor Total:

360

Quantidade
CARTOM

Marca

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
73/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

COMERCIAL SPONCHIADO LTDA

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página:

8 /

30
28/06/2021

18.042,80

106,00

44,23

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 711

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

36

18
22

14

Capacete de segurança - confeccionado em material plástico rígido, com carneira e jugular - com Certificado de
Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).
Cone de sinalização - confeccionado em plástico, cores laranja e branco - 50 cm
Luva de Látex Natural - palma antideslizante - com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho
(CA) - tamanho M (130) e G (130).
Máscara respiratória PFF1 - para poeiras e névoas - dobrável - com Certificado de Aprovação emitido pelo
Ministério do Trabalho (CA).

225
550
1050

PLASTCOR
PLASTCOR
PLASTCOR

Valor Total:

50

Quantidade
PLASTCOR

Marca

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
74/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página:

9 /

30
28/06/2021

6.382,50

1,55

13,20
2,20

11,50

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 712

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

61

60

59

56

Camisa masculina piquet gola polo com botão, manga curta, com bordado na frente, lado esquerdo, logo da
Prefeitura Municipal de Joaçaba, tamanho 8,5x8,5 cm.
Poderão ser solicitadas peças sob medida, para estas será fornicida uma peça de modelo que deverá ser retirada pela
empresa na prefeitura de Joaçaba e posteriormente ser devolvida.
As cores serão definidas no momento da encomenda mediante a apresentação de amostras dos tecidos.
Quantidade por tamanho conforme abaixo.
P: 20
M: 20
G: 30
GG: 50
EXG: 30
EXGG: 20
SOB MEDIDA: 10
CAMISETAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Para campanhas/eventos do FMS.
ARTE - arte, confecção e slogan a definir.
TAMANHOS - PP, P, M, G, GG e EG.
TECIDO - Malha 50% PA e 50% Algodão, com decote redondo e ribana.
MANGA - Manga curta, sem ribana.
CORES - cores a definir.
¢
No valor proposto deverão estar inclusos os custos referentes à arte, bordado, criação confecção de tela e
estamparia.
CAMISETAS DST/HIV/AIDS - Para campanha de prevenção, conscientização Programa DST/HIV/AIDS do Fundo
Municipal de Saúde.
ARTE - Com arte, confecção e slogan do dia Mundial da DST/AIDS (Definido conforme Governo Federal)
TAMANHOS - PP, P, M, G, GG e EG
TECIDO - Malha 50% PA e 50% Algodão, com decote redondo e ribana
MANGA - Manga curta, sem ribana
CORES - cores a definir.
¢
No valor proposto deverão estar inclusos os custos referentes à arte, bordado, criação confecção de tela e
estamparia.
CAMISETAS PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - Para campanha Saúde na Escola.
TAMANHOS: PP, P, M, G, GG e EG.
TECIDO: Malha 50% PA e 50% Algodão, com decote redondo e ribana - manga curta sem ribana. Cores a definir.
¢
No valor proposto deverão estar inclusos os custos referentes à arte, bordado, criação confecção de tela e

200

PROPRIA

200

300

PROPRIA

PROPRIA

180

Quantidade

PROPRIA

Marca

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
75/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

FIBRA TOP UNIFORMES IND E COM TEXTIL LTDA EPP

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA
Página:

10 /

30
28/06/2021

15,00

15,00

15,00

33,00

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 713

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

75

63

62

estamparia.
CAMISETAS PARA O CAPS - Para funcionários do CAPS. Tamanhos PP, P, M, G, GG e EG.
Tecido: Malha 50% PA e 50% Algodão, com decote em V com ribanas - manga curta sem ribana.
Com arte e confecção a definir.
¢
No valor proposto deverão estar inclusos os custos referentes à arte, bordado, criação confecção de tela e
estamparia.
CAMISETAS NASF - Para ações e campanhas desenvolvidas pelos Grupos do NASF. Tamanhos Adultos: PP, P, M,
G, GG e EG. Tamanhos Infantil: PP, P, M, G, n.º1, nº 2 e nº 3.
Tecido: Malha 50% PA e 50% Algodão, com decote redondo com ribanas - manga curta sem ribana.
Com arte, cor e confecção a definir.
¢
No valor proposto deverão estar inclusos os custos referentes à arte, bordado, criação confecção de tela e
estamparia.
CAMISETA AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS adulto confeccionada em Poliéster/Algodão, com toque
macio e encorpado. Contempla modelagem tradicional com mangas longas, decote redondo e barra reta com punho
na manga. Na cor branca. Tamanhos PP, P, M, G, GG, EG.

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

200

60

PROPRIA

PROPRIA

Valor Total:

100

PROPRIA

11 /

30
28/06/2021

22.500,00

26,00

15,00

15,00

Página:
Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 714

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

67

64

55

JAQUETA DE NYLON - Na cor PRETA, com capuz removível e bolso frontal - fechamento com zíper - punho com
elástico - bordado do logotipo da Prefeitura Municipal de Joaçaba, tamanho 8,5x8,5 cm frontal, lado esquerdo bordado "Prefeitura Municipal de Joaçaba" nas costas, a 15 cm da gola, tamanho 22x05 cm. Poderão ser solicitadas
peças sob medida, para estas será fornicida uma peça de modelo que deverá ser retirada pela empresa na prefeitura de
Joaçaba e posteriormente ser devolvida.
Quantidade por tamanho conforme
abaixo:
P: 50
M: 50
G: 100
GG: 100
EXG: 50
EXGG: 50
SOB MEDIDA: 20
CAMISETAS AGENTES DE SAÚDE - Para Agentes Comunitárias de Saúde do Fundo Municipal de Saúde.
Tamanhos PP, P, M, G, GG e EG.
Cor a definir
Tecido: Malha 50% PA e 50% Algodão, com decote redondo e ribana - com logotipo FMS/FMS - manga curta sem
ribana.
Arte, confecção e slogan com bordado da Secretaria de Saúde em várias cores - 03 cores.
¢
No valor proposto deverão estar inclusos os custos referentes à arte, bordado, criação confecção de tela e
estamparia.
JAQUETA MANGA LONGA AGENTES DE SAÚDE - Para Agentes Comunitárias de Saúde do Fundo Municipal
de Saúde. TAMANHOS: PP, P, M, G, GG e EG. Jaquetas impermeáveis, manga longa, com fechamento com zíper,
forradas com fibra e forro em meia malha 100% algodão, cardada, sem capuz, com 02 (dois) bolsos na parte frontal
inferior.
Arte, confecção e slogan com bordado da Secretaria de Saúde em várias cores - 03 cores.

150

150

marca própria

marca própria

Valor Total:

420

Quantidade

marca própria

Marca

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
76/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - EPP

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página:

12 /

30
28/06/2021

64.410,00

95,00

18,00

113,00

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 715

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

41

32

26

16

7

2

Avental de raspa - sem manga e sem emenda - costuras com fio 100% algodão - com tira em raspa no pescoço para
fixação - tiras laterais em raspa para fixação e ajuste do avental - cor: preta, cinza ou azul escuro - com Certificado
de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).
Calçado ocupacional - confeccionado em couro tipo vaqueta, com elástico lateral, modelo baixo, forro da gáspea em
material não tecido, palmilha de montagem não tecido fixada no sistema strobel, solado injetado PU bidensidade,
antiderrapante e com resistência a óleo combustível, ma cor branco ou preta . Do tamanho 34 ao 46.com Certificado
de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).
Cinto de segurança - tipo paraquedista, com talabarte duplo em Y, 04 pontos de ancoragem e apoio lombar - com
Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).
Luva de vaqueta - cano curto, com reforço interno na palma - com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério
do Trabalho (CA).
Luvas de segurança confeccionada em algodão e poliéster com revestimento em borracha natural INTEIRO na face
palmar e na extremidade dos dedos com punho, em tamanho único ou tamanho G - com Certificado de Aprovação
emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).
Perneira de Raspa - fechamento em velcro - com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho
(CA).

360

40
900
104
234

Cartom

Camper
Schmitz
Volk
Schmitz

Valor Total:

100

Quantidade
Schmitz

Marca

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
77/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

JEAN RODRIGO GALERA

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página:

13 /

30
28/06/2021

41.916,86

18,35

6,99

10,95

240,00

43,40

18,17

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 716

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

73

COLETE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - Logo da Saúde da Família e costas Agente Comunitária de
Saúde. Material: tipo nylon pára-quedas, zíper, acabamento viés em PV, 02 bolsos frontais. Cor a definir. Tamanho:
P, M, G. Arte, confecção e slogan com bordado da Secretaria de Saúde.
¢
No valor proposto deverão estar inclusos os custos referentes à arte, bordado, criação confecção de tela e
estamparia.

Própria

Marca

Valor Total:

130

Quantidade

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
78/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página:

14 /

30
28/06/2021

9.100,00

70,00

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 717

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

6

Botina com fechamento em elástico – confeccionada em couro curtido ao cromo, com solado em PU bi densidade,
antiderrapante e injetado diretamente no cabedal - palmilha montada pelo sistema strobel – cor preta - com
Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).
Numeração: 34 ao 44.

MARLUVAS/MARLUVAS

Marca

Valor Total:

500

Quantidade

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
79/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página:

15 /

30
28/06/2021

20.150,00

40,30

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 718

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

44

24

Luva de raspa de couro - curtida ao cromo - tira de reforço entre os dedos polegar e indicador - reforço interno na
palma e dedos - cano de 15 cm - tamanho único - com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do
Trabalho (CA).
Protetor auditivo tipo fone - atenuação de, no mínimo, 22 dB - constituído por 02 conchas em plástico ABS resistente
a choque mecânico e almofadas revestidas em filme de PVC - haste acima da cabeça regulável - com Certificado de
Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).

420

CAMPER

Valor Total:

80

Quantidade
PROBEM

Marca

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
80/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página:

16 /

30
28/06/2021

13.142,00

29,74

8,14

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 719

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

47

4

Bloqueador solar para corpo- proteção UVA/UVB – FPS 60 (mínimo) - loção cremosa não oleosa (toque seco) –
mínimo 200 ml
Repelente corporal – spray – para repelir insetos – longa duração – uso adulto – com 200 ml

340

NUTRIEX / NUTRIEX

Valor Total:

520

Quantidade
NUTRIEX / NUTRIEX

Marca

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
81/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página:

17 /

30
28/06/2021

13.060,00

9,20

19,10

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 720

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

30

29

28

Luva látex, hipoalergênica, ambidestras, tamanho grande e extra grande, com pó bioabsorvível, baixa proteína, para
atendimento clínico - descartável. Com 100 unidades. Com registro na ANVISA - com Certificado de Aprovação
emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).
Luva látex, hipoalergênica, ambidestras, tamanho médio, com pó bioabsorvível, baixa proteína, para atendimento
clínico - descartável. Com 100 unidades. Com registro na ANVISA - com Certificado de Aprovação emitido pelo
Ministério do Trabalho (CA).
Luva látex, hipoalergênica, ambidestras, tamanho pequeno e PP, com pó bioabsorvível, baixa proteína, para
atendimento clínico - descartável. Com 100 unidades. Com registro na ANVISA - com Certificado de Aprovação
emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).

1300
1250

FRONTINENSE LATEX BR
FRONTINENSE LATEX BR

Valor Total:

1415

Quantidade
FRONTINENSE LATEX BR

Marca

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
82/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página:

18 /

30
28/06/2021

169.464,10

42,74

42,74

42,74

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 721

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

25

Luva de segurança forrada – confeccionada em látex/Neoprene, superfície externa antiderrapante (tipo colmeia) na
palma e dedos, forrada com flocos de algodão – com CA aprovada pela EM 420:2003 e BS EM 388:2003.
Tamanho: P, M, G, XG

NEOLÁTEX

Marca

Valor Total:

510

Quantidade

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
83/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página:

19 /

30
28/06/2021

3.621,00

7,10

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 722

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

77

MÁSCARA DE TECIDO- máscara de tecido de proteção facial, reutilizável, confeccionada em tecido duplo, de
algodão, antialérgico, com 16 cm de altura para cobrir
boca e nariz e 20 cm de largura, com costura
reta e com 2 elásticos para sustentação de 18
cm de comprimento cada nas laterais.
MÁSCARA 100% algodão gramatura: 160 a
210, camada dupla de tecido com pregas
frontais, com elástico nas laterais para prender
na orelha.BORDADOS - Bordado com o logotipo da Secretaria Municipal de Saúde, com o logotipo da Prefeitura
Municipal de Joaçaba, bem como a descrição da função e/ou cargo. cor do tecido a definir.
Embaladas individualmente.
OBS: O design da máscara facial deve ser
confortável e eficiente, para que ao ser
adaptada ao rosto se evite sua recolocação. No valor proposto deverão estar inclusos os custos referentes à arte,
bordado, criação confecção de tela e estamparia.

EDUBOLSAS

Marca

Valor Total:

500

Quantidade

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
84/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALARES-ME

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página:

20 /

30
28/06/2021

2.500,00

5,00

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 723

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

12

11

PALMILHADO BOOTS/PAL
Calçado ocupacional tipo bota - cano longo, cabedal em couro hidrofugado curtido ao cromo, forro em tecido,
palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema convencional, solado em borracha nitrílica resistente ao
óleo combustível e ao calor de contato, Zíper Lateral: zíper na lateral interna confeccionados em nylon e cursor com
trava com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).
Numeração: 34 ao 46 na cor preta com logo do “SAMU”
Calçado ocupacional tipo bota - CANO MÉDIO, fechamento em velcro e zíper na lateral, confeccionado em couro PALMILHADO BOOTS/PAL
preto curtido ao cromo, cano acolchoado, forrado, palmilha de montagem em couro, refletivo frontal, traseiro e
lateral, solado de borracha blaqueado, resistente ao óleo combustível e ao contato com o calor, com Certificado de
Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). Numeração: 34 ao 46 na cor preta com logo do “SAMU”

Marca

Página:

21 /

53.128,00

219,00

116

Valor Total:

30
28/06/2021

239,00

% / Valor

Data:

116

Quantidade

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
85/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

Minas Botas Industria e Comercio Ltda

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 724

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

50

Máscaras Descartáveis fabricadas em Não-Tecido de estrutura plana, flexível e porosa, composto por grânulos de
resina de Polipropileno, unidos por processo térmico. Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com
plástico.

OLIMED

Marca

Valor Total:

500

Quantidade

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
86/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página:

22 /

30
28/06/2021

5.500,00

11,00

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 725

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

74

MOCHILAS ATENDIMENTO SAMU - Kit composto por 04 mochilas térmicas para acondicionar materiais,
principalmente medicamentos e equipamentos necessários ao atendimento móvel por parte dos socorristas do
SAMU. Cada mochila deverá ser confeccionada em cor diversa da outra, afim de diferenciar os materiais a serem
acondicionados em cada uma delas, ou seja, o kit deverá ser composto por 01 mochila de cor azul, 01 mochila de cor
laranja, 01 mochila de cor verde e 01 mochila de cor vermelha. Confeccionada em tecido tipo Cordura, com
revestimento térmico tipo Izo-manta, forro interno na cor cinza em Nylon 70, bolso e divisórias internas com
fechamento em zíper, dispositivos em elásticos para armazenar diversos materiais e medicamentos. Fechos e zíper de
nylon cor preta. Alças resistentes e forradas para transporte nas costas e de mão, em nylon cor preta. Com pegador de
mão. Faixa refletiva.

ORTOCENTER

Marca

Valor Total:

Quantidade

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
87/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

3

Página:

23 /

30
28/06/2021

869,70

289,90

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 726

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

53

52

710

710

TRENTO

Quantidade

TRENTO

Marca

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
88/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

CAMISETA MANGA CURTA - em malha tipo pv, (67% poliester e 33% viscose) - manga curta sem punho - gola
redonda com ribana - bolso frontal chapado, no lado esquerdo, estampa em serigrafia, do logotipo da Prefeitura
Municipal de Joaçaba, tamanho 8,5x8,5 cm sobre o bolso - estampa serigrafada "Prefeitura Municipal de Joaçaba"
nas costas, a 15 cm da gola, com 22x05 cm - linha para overlock 100% poliéster texturizado, costura reta 100%
poliéster, linha na cor do tecido - confecção de primeira qualidade - fechamento lateral e colocação das mangas em
overlok, bainha inferior e das mangas em galoneira.
As cores serão
definidas no momento da encomenda mediante a apresentação de amostras dos tecidos.
Poderão ser solicitadas peças sob medida, para estas será fornicida uma peça de modelo que deverá ser retirada pela
empresa na prefeitura de Joaçaba e posteriormente ser devolvida.
Quantidade por tamanho conforme abaixo.
Azul Royal:
P: 40
M: 100
G: 200
GG: 200
EXG: 100
EXGG: 50
SOB MEDIDA: 20
CAMISETA MANGA LONGA - em malha tipo pv, (67% poliester e 33% viscose) - manga longa com punho - gola
redonda com ribana - bolso frontal chapado, no lado esquerdo, estampa em serigrafia, do logotipo da Prefeitura
Municipal de Joaçaba, tamanho 8,5x8,5 cm sobre o bolso - estampa serigrafada "Prefeitura Municipal de Joaçaba"
nas costas, a 15 cm da gola, com 22x05 cm - linha para overlock 100% poliéster texturizado, costura reta 100%
poliéster, linha na cor do tecido - confecção de primeira qualidade - fechamento lateral e colocação das mangas em
overlok, bainha inferior e das mangas em galoneira.
As cores serão definidas no momento da
encomenda mediante a apresentação de amostras dos tecidos.
Poderão ser solicitadas peças sob medida, para estas será fornicida uma peça de modelo que deverá ser retirada pela
empresa na prefeitura de Joaçaba e posteriormente ser devolvida.
Quantidade por tamanho conforme abaixo:
Azul Royal:
P: 40
M: 100
G: 200
GG: 200
EXG: 100

R. DE SOUZA TRENTO

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA
Página:

24 /

30
28/06/2021

15,85

14,50

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 727

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

EXGG: 50
SOB MEDIDA: 20

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Valor Total:

25 /

30
28/06/2021

21.548,50

Data:

Página:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 728

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

46

Repelente corporal – loção – para repelir insetos – longa duração – uso adulto – com 200 ml

Sai Inseto

Marca

Valor Total:

330

Quantidade

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
89/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

RP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página:

26 /

30
28/06/2021

4.709,10

14,27

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 729

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

10

5

Bota de PVC – impermeável - cano longo (mínimo 30 cm) - revestida em poliéster – cor preta ou azul marinho - com
Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).
Numeração: 34 ao 46
Calçado ocupacional com requisitos básicos, de uso profissional, modelo sapato fechado, impermeável,
confeccionado em material polimérico, solado de borracha antiderrapante, resistente à absorção de energia e ao óleo
combustível. Do tamanho 34 ao 46.
Cabedal na cor preta ou branca - com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).

100

WORKLIGHT/GENOVA

Valor Total:

250

Quantidade
WORKFLEX/GENOVA

Marca

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
90/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página:

27 /

30
28/06/2021

11.077,50

38,35

28,97

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 730

www.diariomunicipal.sc.gov.br
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49

48

40

39

37

35

Máscara protetor facial Face Shield - reutilizável ajustável, fabricada em polímero transparente; Fácil limpeza e
higienização; Transparente e moderna; Permite voz e comunicação clara; Reutilizável; Proteção completa para todo
o rosto. Cores:
Polímero protetor: transparente. Apoio da cabeça: Branco. Adulto Dimensões: 15 x 20 x 24cm (C x L x A)
Máscara respiratória PFF2 - para VO - dobrável - com Certificado de Aprovação emitido elo Ministério do Trabalho
(CA).
Óculos de segurança incolor - anti-embaçante - proteção dos olhos contra impacto de partículas volantes
multidirecionais - armação e lente incolor - com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA)
Óculos de segurança - lente em policarbonato na cor fumê, com proteção contra partículas multidirecionais, hastes
com ajustes telescópicos e angular das lentes, apoio nasal macio e ajustável, canal de ventilação para ajudar a
prevenir o embaçamento, tratamento antiembaçante e antirisco das lentes, proteção contra raios UVA e UVB
(conforme Norma ANSI Z87.1/2003) - com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).
Touca descartável, confeccionada em TNT (tecido não tecido) gramatura 20 g/m2, hipoalergênica, clipada,
sanfonada – tamanho único
Vestimenta de segurança, tipo macacão, confeccionada em polipropileno (não tecido) laminado, com filme de
polietileno, fechamento frontal com zíper e pala de proteção, elástico no capz, punho e tornozelos. Para proteção do
crânio, pescolo, tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra risco de origem química. CA 36.783 ISO
16602:2007 TIPO 6 TAMANHO GG

1050
370
250

7550
100

SUPER SAFETY - C.A 4
DELTA - C.A 39787
KAPLIPSO - C.A. 1126

TALGE
SUPER SAFETY - C.A 3

Valor Total:

1250

Quantidade
SHENZHEN

Marca

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
91/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página:

28 /

30
28/06/2021

14.169,80

16,89

0,13

9,09

2,69

1,78

5,09

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 731

www.diariomunicipal.sc.gov.br
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57

34

21

3

Avental descartável – confeccionado em TNT (tecido não tecido), gramatura de 20 g/m2, manga longa com elástico,
tiras nas costas, comprimento de 95 cm, tamanho único – cor branca.
JALECOS AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS - Jalecos destinados aos auxiliares de serviços gerais da
Secretaria Municipal de Saúde e ESFs.
ESPECIFICAÇÕES:
TECIDO - Tecido em Seletel 100% poliéster.
COR - Azul.
MANGA - Manga curta.
BOLSOS - Com 02 (dois) bolsos frontais.
BORDADOS - Bordado com o logotipo da Secretaria Municipal de Saúde, com o logotipo da Prefeitura Municipal
de Joaçaba, bem como a descrição da função e/ou cargo.
TAMANHOS - PP, P, M, G, GG e EG.
¢
No valor proposto deverão estar inclusos os custos referentes à arte, bordado, criação e confecção.
MACACÃO PADRÃO "SAMU 192", Caracteríticas: confeccionado em tecido pré-encolhido, rip stop profissional
na cor azul marinho, padrão 519 da escala Pantone; costuras duplas e reforçadas; Dois bolsos tipo faca interno
frontal; bolsos laterais (perna esquerda e direita) com lapela presa com velcro; Reforço nos joelhos; Gola tipo padre
com fechamento em velcro; Faixas refletivas de 5cm, nas mangas, pernas, costas e frente; Faixa laranja e vermelha
nas mangas e pernas. Manga longa com acabamento corte reto nos punhos, com lingueta reguladora com velcro;
Abertura frontal com aplicação de zíper reforçado, com lapela corta vento fixada com velcro; Na cintura, elástico
com 4cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingueta reguladora, logo
após término do elástico, das costas para frente, presa por velcro (de forma que a peça possa ser ajustada na cintura);
Dois bolsos atrás, com lapela presa com velcro; Com bordado da logomarca SAMU 192, no peito esquerdo, manga
direita e costas; Manga esquerda com bordado da bandeira do Estado sede do serviço e identificação do Município.
Com aplicação de velcro no peito (lado esquerdo, acima da logomarca SAMU 192) para fixação de tarjeta de
identificação de nome e tipo sanguíneo, medindo 12cm de comprimento por 2,5cm de altura. Aplicação de velcro nas
costas (acima da logomarca SAMU 192) para fixação de tarjeta de identificação de função, medindo 20cm de
comprimento por 5cm de altura. Disponível nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EG e EGG.
Camisa feminina piquet gola polo com botão, manga curta, com bordado na frente, lado esquerdo, logo da Prefeitura
Municipal de Joaçaba, tamanho 8,5x8,5 cm.
Poderão ser solicitadas peças sob medida, para estas será fornicida uma peça de modelo que deverá ser retirada pela
empresa na prefeitura de Joaçaba e posteriormente ser devolvida. As cores serão definidas no momento da
encomenda mediante a apresentação de amostras dos tecidos.
Quantidade por tamanho conforme abaixo:
P: 20

41200
160

20

170

FABRICADO POR ATELIE

FABRICADO POR ATELIE

FABRICADO POR ATELIE

Quantidade

FABRICADO POR ATELIE

Marca

Data do Registro : 25/06/2021
Válido até : 24/06/2022
92/2021
Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de EPI’s, para utilização dos funcionários de diferentes setores da Prefeitura
Municipal de Joaçaba.

VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746

Item / Especificação

Objeto da Compra:

Número Registro de Preço:

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA
Página:

29 /

30
28/06/2021

32,79

243,99

35,88

2,62

% / Valor

Data:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 732

www.diariomunicipal.sc.gov.br
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M: 20
G: 30
GG: 50
EXG: 30
EXGG: 20
SOB MEDIDA: 10

Atas de Registro de Preços por Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Valor Total:

30 /

30
28/06/2021

124.138,90

Data:

Página:

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 733

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)
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Câmara Municipal
RESOLUÇÃO 001 - 2021

Publicação Nº 3124966

RESOLUÇÃO Nº 001 DE 25 DE JUNHO DE 2021
CONSTITUI COMISSÃO PROCESSANTE QUE ESPECIFICA.
A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Joaçaba, no uso de suas atribuições, faz saber, nos termos do inciso III do art. 182 do Regimento Interno, que o Plenário aprovou e que fica promulgada a presente RESOLUÇÃO:
Art. 1º - Fica criada Comissão Processante para apurar eventual irregularidade cometida pelo Vereador Almir Pastori, conforme Requerimento apresentado pelo Vereador Juliano Pedrini e aprovado em Plenário na Sessão Ordinária nº 3.519 de 23 de junho de 2021.
Art. 2º - A comissão descrita no art. 1º desta Resolução será composta, conforme sorteio realizado na Sessão Ordinária nº 3.519 de 23 de
junho de 2021, pelos Vereadores Dihego Joe M-ller, Disnéia De Marco e Rodrigo Pedrini
Art. 3º - Os cargos da Comissão Processante, conforme ata de reunião realizada no dia 25 de junho de 2021, ficam assim dispostos:
I - Presidente: Rodrigo Pedrini
II - Relatora: Disnéia De Marco
III - Membro: Dihego Joe M-ller
Art. 4º - A Comissão Processante efetuará os atos processuais conforme dispõe o Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Joaçaba/
SC.
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Joaçaba/SC, em 28 de junho de 2021.
Diego Bairros
Presidente
Disnéia De Marco
Primeira Secretária

SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba
RESUMO CONTRATO 70/2021

Publicação Nº 3124582

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D´OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0070/2021
TERMO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 0078/2020
PROCESSO: 0028/2018
TOAMDA DE PREÇOS 0003/2020
PROTOCOLO: 0954/2020
Data: 16/06/2021
Objeto: Com fundamento no artigo 57, § 1º, inciso II, III e IV, e artigo 65 inciso I alínea “b” da Lei nº 8.666/93, as partes resolvem prorrogar o prazo de vigência do Contrato em 4 (quatro) meses dias a contar de 17 de junho de 2021, encerrando em 16 de outubro de 2021,
e acréscimo no valor de 17.950,28 (dezessete mil, novecentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos) passando o valor total pago a
Contratada de R$353.049,97 ( trezentos e cinquenta e três mil, quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), para R$371.000,25 ( trezentos e setenta e um mil reais e vinte e cinco centavos) conforme justificativa apresentada pelo fiscal do contrato e anexada ao processo.
Contratado: Construções Herval Ltda
Prazo de vigência: 16/10/2021
Patrícia Callegari Warken- Diretora-Presidente

RESUMO CONTRATO 71/2021

Publicação Nº 3124546

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D´OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0033/2021
TERMO DE SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 86/2019
PROCESSO: 0033/2019
TOMADA DE PREÇOS 0003/2019
PROTOCOLO: 1140/2019
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Data: 23/06/2021
Objeto: Com fundamento no artigo 57, § 1º, inciso II, III e IV, da Lei nº 8.666/93, as partes resolvem prorrogar o prazo de vigência do
Contrato em 3 (três) meses a contar de 01 de junho de 2021, encerrando em 30 de setembro de 2021, conforme justificativa apresentada
pelo fiscal do contrato e anexada ao processo.
Contratado: Dal Forno & Martins Engenharia Ltda ME
Órgão/Unidade: 14.01
Função/Programa: 17.122.0028
Projeto/Atividade: 2.060
Prazo de vigência: 23/06/2021
Patrícia Callegari Warken- Diretora-Presidente

RESUMO CONTRATO 74/2021

Publicação Nº 3124563

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D´OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0074/2021
PROCESSO LICITATÓRIO JHL 0047/2018
PREGÃO PRESENCIAL JHL 0040/2018
PROTOCOLO Nº 1472/2018
Data: 24/06/2021
Objeto: Com fundamento no artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93, as partes resolvem prorrogar a vigência do Contrato JHL nº 0094/2018,
lavrado entre as partes, em decorrência do Processo n° 0047/2018. O presente instrumento entrará em vigor a partir de 28 de junho de
2021 até 27 de junho de 2022.
Contratado: S. M. Budniak & Cia Ltda - ME
Prazo de vigência: 28/06/2021 a 27/06/2022
Patrícia Callegari Warken- Diretora-Presidente
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José Boiteux
Prefeitura
PROCESSO LICITATÓRIO 22/2021 REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DOIS
CAMINHÕES

Publicação Nº 3123636

MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX – SC
PROCESSO LICITATÓRIO 22/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021
O Prefeito Municipal de José Boiteux – SC, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna se público aos interessados, que fará realizar Processo Licitatório modalidade Pregão Eletrônico, no dia
12/07/2021, às 09:30 horas, Portal de Licitações BLL, no endereço eletrônico: http:// bll.org.br, www.pmjb.sc.gov.b, REFERENTE REGISTRO
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DOIS CAMINHÕES., MAIORES INFORMAÇÕES NO EDITAL.Os interessados poderão obter a
íntegra do Edital e demais informações diariamente, das 08:30 às 16:30 horas no Departamento de Licitações da Prefeitura, no endereço
acima ou pelo fone (47) 3352-7111.
José Boiteux/SC, em 28 de Junho de 2021.
ADAIR ANTONIO STOLLMEIER
Prefeito Municipal
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Jupiá
Prefeitura
DECRETO Nº 1944/21/06/2021

Publicação Nº 3123877

DECRETO N° 1944/21 de 21/06/2021.
EFETUA MOVIMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO DE DESPESA, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ, Prefeito Municipal de Jupiá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de conformidade
com o que estabelece o Art. 74, V, da Lei Orgânica Municipal, e em especial o Art. 5º. da Lei Municipal nº. 0752/20 de 09/12/2020,
DECRETA:
Art. 1.° - Ficam transferidos os seguintes valores das dotações orçamentárias, contidas nos projetos atividades a seguir identificados:
ÓRGÃO 06.00 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE 06.01 Departamento de Obras
PROJETO ATIVIDADE Manutenção da Iluminação Pública
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 25.752.0009.2.028
ELEMENTO 4490(108)
VALOR R$ 10.000,00(dez mil reais);
Para o mesmo projeto:
ELEMENTO: 3390(106)
VALOR R$ 10.000,00(dez mil reais);
ÓRGÃO 04.00 Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE 04.01 Departamento de Educação
PROJETO ATIVIDADE Manutenção do Pré Escolar
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 12.365.0004.2.013
ELEMENTO 3390(65)
VALOR R$ 10.000,00(dez mil reais);
Para o mesmo projeto:
ELEMENTO: 3190(62)
VALOR R$ 10.000,00(dez mil reais);
Art. 2º. – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Jupiá – SC, 21 de Junho de 2021.
VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1945/21 DE 21/06/2021

Publicação Nº 3123544

DECRETO Nº 1945/21 de 21/06/2021.
Dispõe sobre novas medidas de enfrentamento à epidemia da Covid-19.
VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ, Prefeito Municipal de Jupiá – SC, no uso das atribuições do seu cargo conferidas pelo artigo 74, inciso
V, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO que o nível da Avaliação de Risco Potencial do Estado de Santa Catarina para região de Xanxerê permanece em nível GRAVÍSSIMO (representado pela cor vermelha no mapa do Estado) e que o prognóstico é de que essa situação permaneça por longo período;
CONSIDERANDO a previsão de nova situação de colapso na rede de saúde pública e privada do Estado de Santa Catarina, haja vista a capacidade de ocupação das UTI’s - Unidades de Terapia Intensiva e o do atendimento ambulatorial estar bastante comprometida;
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de preservar a VIDA dos cidadãos Jupiaenses e de, em contrapartida, (i) manter a bem sucedida
retomada gradual e segura do ensino escolar, cujas crianças/alunos permaneceram todo o ano de 2020 afastados do convívio escolar, com
comprovado abalo psicológico e prejuízo pedagógico, e, (ii) manter as atividades econômicas e empresariais locais em funcionamento evitando o fechamento total (lockdown) já decretado em outras cidades próximas;
DECRETA:
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Art. 1º - Até 01 de julho do corrente ano, inclusive, sem prejuízo de reavaliação posterior, passam a vigorar as seguintes regras e definições
para fins de enfretamento da pandemia do Covid-19:
I - Os estabelecimentos identificados como pubs, boates, whiskerias, casas de show, bailões e outros locais destinados a atividades semelhantes, somente poderão funcionar em atenção à capacidade máxima de ocupação definida neste Decreto e até o horário de 21:00 horas.
II - Os estabelecimentos identificados como bares, petiscarias, choperias, cervejarias, lojas de conveniências (anexas a postos de combustíveis ou não) e outros locais assemelhados, desde que não se enquadrem na vedação do inciso I, poderão exercer suas atividades econômicas respeitando a capacidade máxima de ocupação estabelecida neste Decreto até as 21:00 horas.
III - Os estabelecimentos identificados como restaurantes, pizzarias, lanchonetes e food trucks, poderão exercer suas atividades econômicas
respeitando a capacidade máxima de ocupação estabelecida neste Decreto até as 22:00 horas.
IV - No caso das propriedades particulares, na cidade e no interior (sítios, chácaras e afins), fica proibida a realização de festas ou eventos
irregulares;
V - Fica permitido acesso e a visitação a pontos turísticos, desde que respeitado a capacidade máxima de ocupação, o fluxo de pessoas e
o horário até as 21:00 horas.
VI - Fica vedada a prática, recreativa ou por meio de competições não oficiais, de atividades físicas ou esportivas coletivas, a exemplo de
futebol, vôlei, futevôlei e outros, desde que seja em áreas abertas.
VII - Fica vedada a utilização de áreas comuns, quiosques, salões de festa e demais espaços físicos afins em clubes de campo e locais ou
espaços de recreação (a exemplo de ranchos, recantos, etc.).
VIII - Fica vedada a realização de promoções ou eventos por estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, destinadas ao chamamento de clientes (a exemplo de “dia do R$ 1,00”, “festival 1,99”, “dia do centavo”, dentre outras).
IX - Fica vedada a realização de eventos sociais, recreativos, de confraternização e afins, independentemente da quantidade de pessoas,
de caráter público ou privado.
X - Ficam proibidas as atividades relacionadas a circos, shows, amostras e apresentações que importem em acesso generalizado de pessoas,
a título gratuito ou mediante pagamento de ingresso ou entrada.
§ 1° Após os horários estabelecidos nos incisos II e III, os referidos estabelecimentos, desde que mantenham as portas fechadas e sem
consumidores em seu interior, poderão vender produtos nos sistemas “drive thru", “delivery” ou “pega e leva”, ficando expressamente
proibidos o consumo no local e a aglomeração de pessoas no entorno do estabelecimento, inclusive nas vias públicas (calçadas e vias de
circulação de veículos).
§ 2º Considera-se atividade de restaurante, pizzarias e lanchonetes, para os fins do inciso III deste Decreto, aquela destinada precipuamente a servir refeições no local do estabelecimento, desde que não enquadradas nas atividades dos incisos I e II.
§ 3° No caso do inciso VI permanece permitida a prática em quaisquer locais de exercícios ou esportes individuais que permitam o distanciamento físico, como caminhadas, ciclismo, treinamento funcional, tênis, ginástica e afins;
§ 4° No caso do inciso IX fica autorizada a realização de eventos educacionais, palestras coorporativas, reuniões associativas, assembleias
e atividades semelhantes, desde que atendidas as demais normas em vigor e com as seguintes restrições:
a) limite de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade de ocupação do local;
b) aferição e controle de temperatura na entrada do ambiente;
c) disponibilização de álcool em gel 70%;
d) uso obrigatório de máscara;
e) distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre os presentes;
f) priorização da ventilação natural do ambiente;
g) proibição de compartilhamento de objetos físicos entre os presentes.
§ 5° A realização presencial de missas, cultos e demais atividades religiosas ou de outras crenças que importem em uso comum de espaços
de igrejas, templos, santuários, grutas e locais afins, seguirão as normas e determinações do Estado de Santa Catarina.
§ 6° Fica definida a capacidade máxima de ocupação dos estabelecimentos referidos nos incisos I e II do Art. 1° deste Decreto, de acordo
com os níveis da Avaliação de Risco Potencial do Estado de Santa Catarina para a região de Xanxerê:
I - Risco potencial GRAVÍSSIMO (representado pela cor vermelha): capacidade de ocupação máxima de 30%;
II - Risco potencial GRAVE (representado pela cor laranja): capacidade de ocupação máxima de 50% do espaço;
III - Risco potencial ALTO (representado pela cor amarela): capacidade de ocupação máxima de 70% do espaço;
IV - Risco potencial MODERADO (representado pela cor azul): capacidade de ocupação máxima de 90% do espaço.
§ 7° Fica definida a capacidade máxima de ocupação dos estabelecimentos referidos no inciso III do Art. 1° deste Decreto, de acordo com
os níveis da Avaliação de Risco Potencial do Estado de Santa Catarina para a região de Xanxerê:
I - Risco potencial GRAVÍSSIMO (representado pela cor vermelha): capacidade de ocupação máxima de 50%;
II - Risco potencial GRAVE (representado pela cor laranja): capacidade de ocupação máxima de 70% do espaço;
III - Risco potencial ALTO (representado pela cor amarela): capacidade de ocupação máxima de 80% do espaço;
IV - Risco potencial MODERADO (representado pela cor azul): capacidade de ocupação máxima de 90% do espaço.
§8° Os estabelecimentos citados nos parágrafos sexto e sétimo deste artigo deverão manter o controle da quantidade de pessoas no interior do local de acordo com a capacidade autorizada, bem como informar aos órgãos fiscalizatórios o número exato de pessoas durante
possíveis fiscalizações.
§9° Para cálculo da porcentagem autorizada de lotação de que tratam os parágrafos sexto e sétimo deste artigo, será utilizado o quantitativo
de pessoas descrito no protocolo individualizado aprovado na vigilância Sanitária municipal.
Art. 2° Fica suspenso até 01 de julho do corrente ano, inclusive, sem prejuízo de reavaliação posterior, o exercício do comércio ambulante
no âmbito do Município de Jupiá – SC, como medida complementar de prevenção e enfrentamento da doença denominada Covid-19, transmitida pelo Coronavírus (Sars-Cov-2).
§ 1º Fica vedada, enquanto perdurar a suspensão de que trata o artigo 1º, a expedição, pela Diretoria de Fazenda do Município, de Alvará
de Licença destinado ao comércio ambulante.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1942/21 de 17/06/2021.
Art. 4°. Este Decreto entra em vigor em 25 de junho de 2021.
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Município de Jupiá – SC, 21 de Junho de 2021.
VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ
Prefeito Municipal

EXTRATO Nº 22/21 DE 15/06/2021

Publicação Nº 3123879

EXTRATO CONTRATUAL
Contrato N.º:
Data:
Contratante:
Contratado:
Objeto:
Vigência:
Valor:
Assinaturas:

22/2021
15/06/2021
Município de Jupiá - SC
EMPRESA OESTE SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, com endereço na Rua Ibirama, 1083E, centro, na cidade de
Chapecó - SC, inscrito no CNPJ: 21.825.532/0001-38, representada por RODRIGO BONETI inscrita no CREA nº 152015-3
O objeto do presente é a aquisição de materiais e mão de obra para por em operação dois poços artesianos sendo na comunidade de Linha Chagas e outro na comunidade de Ponte do Rio Feliciano, de acordo com as especificações a seguir: Linha
Chagas:
15/06/2021 a 31/12/2021
R$ 25.083,50 (vinte e cinco mil, oitenta e três reais e cinquenta centavos).
Valdelirio Locatelli da Cruz, pelo Município e Rodrigo Boneti pelo contratado.

Município de Jupiá – SC, 15 de junho de 2021.
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Lacerdópolis
Prefeitura
DECRETO Nº 26 NOMEAÇÃO MEMBROS COMPOR COMISSÂO MISTA APURAÇÃO VALOR ITBI

Publicação Nº 3124365

DECRETO N. 26 DE 28 DE JUNHO DE 2021
Dispõe sobre a nomeação de membros para compor a Comissão Especial Mista responsável pela apuração do valor do ITBI municipal e
outras providências.
SÉRGIO LUIZ CALEGARI, Prefeito de Lacerdópolis, no uso das suas atribuições legais, especialmente o que lhe confere a Lei Orgânica do
Município de Lacerdópolis/SC,
Considerando o Decreto Municipal n. 12 de 13 de março de 2017 ("dispõe sobre a forma de apuração do valor venal na transmissão ou
cessão de direito de bens imóveis para efeito de cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI cria Comissão Especial
Mista e nomeia membros para compor a Comissão Especial Mista responsável pela definição do valor dos bens imóveis e de direitos a eles
relativos, localizados no Município de Lacerdópolis");
DECRETA:
Art. 1º - Nos termos do art. 3º do Decreto Municipal n. 12 de 13 de março de 2017, fica nomeada a Comissão Especial Mista responsável
pela apuração do valor do ITBI municipal:
I - 03 (três) Representantes do Poder Executivo Municipal:
a) Analú Scapini Antonello
b) Felipe Ferrari
c) Olides Rita Dall’Orsoletta Vetorazi
II – 01 (um) Representante da Câmara de Dirigentes Lojistas de Lacerdópolis:
Osni Da Cas
III – 01 (um) Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lacerdópolis:
Selmo Loraschi
Art. 2º - As atribuições, prazo de mandato e demais informações estão previstas no Decreto Municipal n. 12 de 13 de março de 2017.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia limitado ao período correspondente ao mandato.
Publique-se, registre-se e comunique-se.
Lacerdópolis/SC, 28 de junho de 2021.
Sérgio Luiz Calegari
Prefeito de Lacerdópolis
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Lages
Prefeitura
DECRETO N º 19253/2021

Publicação Nº 3124917

DECRETO Nº 19.253, de 28 de junho de 2021.
Homologa a Classificação Final da Seleção para Contratação Imediata de Profissionais de saúde, destinada ao preenchimento de vagas
temporárias para as funções que especifica, com atuação na Secretaria Municipal da Saúde.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso da competência privativa que lhe confere o art. 94, da Lei Orgânica do Município, e considerando o Parecer nº 450/2021, da Procuradoria Geral do Município e o contido na Portaria nº 30/SMS/GAB/2021, da Secretaria Municipal
da Saúde,
DECRETA:
Art. 1º. Fica homologada a classificação final da Seleção para Contratação Imediata de profissionais da saúde, destinada ao preenchimento
de vagas temporárias, com atuação na Secretaria Municipal da Saúde, sendo consignado para as funções respectivas, a classificação, nome
do candidato, a data de nascimento e tempo de serviço, conforme segue:
NÍVEL MÉDIO
Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UPA)
CLASS.

NOME

DATA NASC.

TEMPO DE SERVIÇO (DIAS)

1

MAURICIO VOLNEI FURTADO

21.06.1993

365

2

FABIOLA PRISCILA FREITAS DE JESUS

02.07.1985

346

3

ANGELITA PADILHA ALVES

28.09.1973

135

4

CLARISSE DA SILVA

14.03.1982

116

5

JANETE ALVES MACHADO

02.12.1981

43

6

STEFANY BATISTA

27.11.1998

34

7

NEDI LUCIA BACIN FORTES

28.11.1958

0

8

JUSSARA APARECIDA GODOI

02.09.1966

0

9

VIVIAN MOREIRA

25.08.1976

0

10

VIVIANI DA SILVA

06.08.1981

0

11

DEISE FRANCIANE FERREIRA POSAI

30.09.1983

0

12

DAYANE SILVA PIMENTEL

16.07.1984

0

13

RENATA SILVA DE AZEVEDO

19.06.1985

0

14

JULIANA SOUZA COSTA OLIVEIRA

01.07.1987

0

15

SHEILA RODRIGUES BALESTRIN

27.02.1988

0

16

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA

18.05.1988

0

17

TUILA RAMOS DE SOUZA

11.04.1989

0

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM PROGRAMAS DA SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE)
CLASS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NOME
PATRICIA CAMARGO FERREIRA
TALITA GARCIA DOS SANTOS
MARISETE APARECIDA RODRIGUES LIMA COSTA
ROGER SILVANO AMORIM
PATRICIA COSTA
DALILA GRAÇA DE SOUZA ILHA PADILHA
CLEUZA ANTUNES DOS SANTOS
TEREZINHA DE SOUZA
SONIA APARECIDA PEREIRA MUNIZ
DIERINA CORREA DE OLIVEIRA
SANDRA JOSINA CHAVES DOS SANTOS
CRISLAINE OLIVEIRA NEVES
JOCICLEIA CRUZ PEREIRA
GABRIELE PIRES PADILHA
GISELE MUNIZ NETO VARELA ZANCHETA
CAMILA BARBOSA VIANA LIMA
ASSINADO DIGITALMENTE

DATA NASC.
03.04.1986
23.04.1998
07.03.1966
12.07.1996
07.05.1985
21.07.1957
11.04.1961
23.09.1968
04.03.1970
04.01.1978
08.03.1979
30.07.1983
25.07.1984
19.07.1986
11.11.1986
01.02.1993

TEMPO DE SERVIÇO (DIAS)
365
274
120
68
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)
CLASS.

NOME

DATA NASC.

TEMPO DE SERVIÇO (DIAS)

1

LENI TERESINHA DOS SANTOS SCHLICHTING

08.11.1969

365

2

LUANA VARGAS DOS SANTOS

18.06.1996

365

3

SUELEN SANTOS ANTUNES

17.07.1996

365

4

RENAN WILLIAN DOMINGUES DIDTBERNER

05.08.1995

334

5

MICHELLE TERESINHA MACEDO DE LIMA

16.07.1979

157

6

LUIDES SALETE FREITAS

28.10.1962

0

7

IVOLNEI LUIZ

15.08.1967

0

8

LUCILENE CHAVES

28.11.1971

0

9

ELAINE ORTIZ DA SILVA

05.07.1977

0

10

ALESSANDRA NEVES DE SOUZA

17.04.1978

0

11

STEFANNY THALLYA MAIA DOS SANTOS

16.10.1997

0

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CENTRO DE TRIAGEM COVID-19)
CLASS.

NOME

DATA NASC.

TEMPO DE SERVIÇO (DIAS)

1

PRISCILA OZORIO DE SOUZA

14.01.1993

249

2

KELY STEFFEN VIEIRA BARBOSA

22.11.1981

212

3

FABIOLA RATES DA ROSA

10.05.1983

188

4

LUCIANE BUENO ANTUNES DE SALLES

10.08.1979

80

5

ALEXSANDRO LIMA DE OLIVEIRA

28.01.1982

0

NÍVEL SUPERIOR
Função: MÉDICO PLANTONISTA (CENTRO DE TRIAGEM COVID-19)
CLASS.

NOME

DATA NASC.

TEMPO DE SERVIÇO (DIAS)

1

ROBERTO GUZATTI

01.04.1994

0

Função: MÉDICO DE PROGRAMAS DA SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE)
CLASS.

NOME

DATA NASC.

TEMPO DE SERVIÇO (DIAS)

1

ROBSON FIGUEREDO ROCKER

18.06.1993

372

2

BRUNA DE OLIVEIRA

07.07.1993

273

3

ROBERTO GUZATTI

01.04.1994

0

NOME
HAYSSA OLIVEIRA SOUSA DE
MORAIS

DATA NASC.

TEMPO DE SERVIÇO (DIAS)

10.03.1992

0

DATA NASC.

TEMPO DE SERVIÇO (DIAS)

31.10.1990

0

Função: FARMACÊUTICO (UPA)
CLASS.
1

Função: FARMACÊUTICO (CENTRO DE TRIAGEM COVID-19)
CLASS.
1

NOME
LUANA KÜSTER DOS SANTOS
GARCIA

Função: ENFERMEIRO DE PROGRAMAS DA SAÚDE (UNIDADE DE SAÚDE)
CLASS.

NOME
DAMIANA MARIA XAVIER DOS
SANTOS

DATA NASC.

TEMPO DE SERVIÇO (DIAS)

25.06.1996

216

2

GESSIKA EVANI SOLIMAN

03.05.1988

0

3

CRISTIANO DA CRUZ MACHADO

26.02.1993

0

1

Função: ENFERMEIRO (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)
CLASS.

NOME

DATA NASC.

TEMPO DE SERVIÇO (DIAS)

1

SILVANA PAGANI

17.11.1964

365

2

KARINE FURTADO

12.04.1986

231

3

ROSIANE CORDOVA RAMOS

24.09.1976

79
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4

LIVINA HELENA MADRUGA DE
ATHAYDE

01.04.1963

0

5

GIANNA CRISTINA BIANCHINI

23.12.1973

0

6

WATUSE LUIZ COSTA

21.08.1984

0

CLASS.

NOME

DATA NASC.

TEMPO DE SERVIÇO (DIAS)

1

VANISSE DEL CASTANHEL

13.02.1984

0

2

BRUNA CLAUDINO DOS SANTOS

17.07.1988

0

3

ANA CARLA PEREIRA

12.08.1988

0

4

FRANCIELE MOSSI HUGEN

11.01.1995

0

Função: ENFERMEIRO (UPA)

Função: ENFERMEIRO (CENTRO DE TRIAGEM COVID-19)
CLASS.

NOME

DATA NASC.

TEMPO DE SERVIÇO (DIAS)

1

NARIELBA ALVES DUARTE

23.03.1990

333

2

BARBARA LUIZA CAPISTRANO

27.06.1993

292

3

MELINE FERREIRA MUNIZ

07.05.1997

259

4

DENISE DOS SANTOS

05.08.1979

0

5

VIVIANE MOREIRA SPINDOLA

16.07.1985

0

6

ADRIELE SOUZA KÜSTER

14.01.1996

0

Art. 2. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Lages, 28 de junho de 2021; 255o ano da Fundação e 161o da Emancipação.
Antonio Ceron
Prefeito

EDITAL PE 107/2021-PML

Publicação Nº 3124278
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F5354C97D1B39540F9691BD3911C68B23CF9C426

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 107/2021- PML
Objeto: Registro de Preços para Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Horas Máquinas, Incluindo Manutenção, Combustível
e Motorista e/ou Operador Devidamente Habilitado, “Por Hora Cheia Trabalhada”, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Agricultura, no perímetro rural do Município, exclusivamente nas localidades de Lambedor, Gramados e Três Árvores.
Abertura: 15/07/2021 ás 13:30hs
Valor Estimado: R$ 154.900,50
Da retirada do Edital: www.lages.sc.gov.br
Lages, 29 de junho de 2021.
Antônio César Alves de Arruda
Secretário da Administração e Fazenda

EDITAL PE 94/2021-PML

Publicação Nº 3124230
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 46D8DD7008F7D8BEF30532333E7F16C50D469EE6

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 94/2021- PML
Objeto: Registro de Preços para Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Horas Máquinas, sendo os equipamentos/máquinas:
Caminhão Truck, Motoniveladora, Rolo Compactador, Retroescavadeira e Caminhão Cavalo Mecânico (Prancha), todos incluindo Manutenção, Combustível e Motorista e/ou Operador devidamente habilitado, “Por Hora Cheia Trabalhada”, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura.
Abertura: 09/07/2021 ás 13:30hs
Valor Estimado: R$ 1.185.604,00
Da retirada do Edital: www.lages.sc.gov.br
Lages, 29 de junho de 2021.
Antônio César Alves de Arruda
Secretário da Administração e Fazenda
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RESULTADO FINAL EDITAL Nº 006/2021/PML

Publicação Nº 3124935

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA - DRH

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS
PARA O QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO - EDITAL Nº 006/2021/PML
RESULTADO FINAL
FUNÇÃO 01: ASSISTENTE SOCIAL
NOME
Adalci Salete Pereira
Pâmela de Lins Sauer

DATA DE NASCIMENTO
07/04/1965
27/04/1985

PONTUAÇÃO
6,5
2

FUNÇÃO 02: MÉDICO PERITO
NOME
Idelmo Manoel da Silva
Carlos Augusto Matiotti Leite

DATA DE NASCIMENTO
05/08/1965
28/12/1947

PONTUAÇÃO
9
7,5

FUNÇÃO 03: MOTORISTA DE ONIBUS
NOME
Eurico José Zambiazzi dos Santos
Kleber Diovane de Sá
Fernando de Lima Pinto
Mychell da Silva Pereira

DATA DE NASCIMENTO
03/01/1974
02/01/1978
25/11/1984
26/06/1993

PONTUAÇÃO
3
3
1
1

FUNÇÃO 04: ENCANADOR
NOME
Renaldo da Fonseca

DATA DE NASCIMENTO
16/08/1968

PONTUAÇÃO
1

FUNÇÃO 05: PEDREIRO
NOME
Eclair Alberto Lasch Souza

DATA DE NASCIMENTO
13/08/1978

PONTUAÇÃO
1

FUNÇÃO 06 : SOLDADOR
NOME
NÃO HOUVE INSCRIÇÃO

DATA DE NASCIMENTO
---

PONTUAÇÃO
---

Lages SC, 24 de junho de 2021
COMISSÃO ORGANIZADORA
PROCESSO SELETIVO
EDITAL 06/2021
_____________________________________________________________________________
Rua: Frei Justino, 143 – Edifício Parque Lemann – Centro – CEP: 88.502-025
Telefone: (49) 3221-1058 – e-mail:folha@lages.sc.gov.br
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Laguna
Prefeitura
DECRETO Nº 6.502/2021

Publicação Nº 3124964

DECRETO Nº 6.502, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA/SC, Sr. Samir Ahmad, no uso das atribuições legais a si conferidas no artigo 68, incisos III e XXV, da
Lei Orgânica do Município de Laguna e autorizado pelo art. 6º da Lei Municipal nº 2.192/2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Laguna, readequando a dotação orçamentária no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), na seguinte classificação:,
Órgão: 09 – Poder Executivo
Unidade: 04 – Secretaria da Fazenda, Administração e Serviços Públicos
Projeto/Atividade: 2.010 – Manutenção dos Precatórios
115 – 4.6.90.00.00.00.00.00.00.01.0000/Aplicações diretas .........…………… ........ R$ 600.000,00
Art. 2º Para atender a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste decreto, fica autorizado o uso em igual valor
de recursos no orçamento vigente, da seguinte dotação:
Órgão: 09 – Poder Executivo
Unidade: 04 – Secretaria da Fazenda, Administração e Serviços Públicos
Projeto/Atividade: 2.010 – Manutenção dos Precatórios
113 – 3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000/Aplicações diretas ..........…………… ....... R$ 400.000,00
114 – 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000/Aplicações diretas ........…………… ......... R$ 200.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias, em especial o Decreto nº 6.499/2021
SAMIR AHMAD
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 829/2021

Publicação Nº 3125002

PORTARIA RH Nº 829/2021
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:
EXONERAR, JÉSSICA JERÔNIMO RODRIGUES do cargo em comissão de Diretor Departamento Municipal de Esporte - DME, DS 3, com lotação na Secretaria de Educação e Esportes, a partir desta data.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 28 de Junho de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 830/2021

Publicação Nº 3125003

PORTARIA RH Nº 830/2021
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;
RESOLVE:
EXONERAR, SUELY FORTUNATO ZAGO do cargo de Secretário Adjunto de Turismo e Lazer, NE 2, a partir desta data.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 28 de Junho de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 831/2021

Publicação Nº 3125004

PORTARIA RH Nº 831/2021
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;
RESOLVE:
EXONERAR os servidores abaixo nominados ocupantes de cargos em comissão, lotados nas Secretarias e Fundações, correspondentes, a
partir desta data.
SECRETARIA DA FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOME
Elaine André Bruno

CARGO
Coordenador de Movimentação Financeira

SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
NOME
Cidinei da Silva Barcelos
Cleiton de Oliveira Severo
Gilnei Aloisio Nedel
Michele Domingos dos Santos
Vinícius da Silva Isidoro

CARGO
Secretário Adjunto
Coordenador de Manutenção Mecânica, Elétrica e Funilaria
Coordenador de Limpeza Pública e Coleta de Lixo
Coordenador de Controle e Frota
Assessor de Projetos

SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA
NOME
Alexandre Cardoso Medeiros
Bianca Alves
Cleber Bento Rosembrock
Jamile Cardoso de Oliveira
Marcelo Ribeiro

CARGO
Supervisor de Extensão Agrícola
Assistente de Gestão
Assistente de Gestão
Gerente de Pesca e Aquicultura
Assessor Especial da Secretaria de Pesca e Aquicultura

SECRETARIA DE SAÚDE
NOME
Sharlene da Silva Bitencourt

CARGO
Diretor do Depto de Apoio

SECRETARIA DE TURISMO E LAZER
NOME
Antônio Lucas Iginio da Silva

CARGO
Coordenador de Planejamento e Projetos Turísticos

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
NOME
Alanna Urbano
Thiago Souza Bento

CARGO
Assessor de Projetos
Diretor do Depto de Projetos

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
NOME
Sinara do Carmo Vargas

CARGO
Supervisor de Programas, Projetos, e Benefícios

Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 28 de Junho de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 832/2021

Publicação Nº 3125005

PORTARIA RH Nº 832/2021
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 e processo protocolado sob o nº 0125.0004636/2021;
RESOLVE:
EXONERAR A PEDIDO, RICARDO AUGUSTO SILVEIRA do cargo de Procurador Municipal, de provimento efetivo, com lotação na Procuradoria
Geral, a partir desta data.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 28 de Junho de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3125006

PORTARIA RH Nº 833/2021
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;
RESOLVE:
NOMEAR, MARCELO RIBEIRO, para exercer o cargo de Secretário Adjunto de Transporte e Obras, NE 2, a partir desta data.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 29 de Junho de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PREGÃO 21/2021 PML

Publicação Nº 3124842

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 21/2021 – PML
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 a aquisição de materiais de informática para atendimento da
demanda das Secretarias do Município, no dia 13 de julho de 2021 às 09:00 horas. Informações e documentação encontram-se à disposição,
conforme edital disponível no portal www.laguna.sc.gov.br, ou solicitação ao e-mail pmlcompras88@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, 28 de junho de 2021.
SAMIR AHMAD
PREFEITO MUNICIPAL

TOMADA DE PREÇO 03/2021 PML

Publicação Nº 3124852

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 03/2021 – PML
O MUNICÍPIO DE LAGUNA, de conformidade com que estabelece a lei 8.666/93 e alterações, torna público que fará realizar Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços, pelo critério menor preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA (DECK EM MADEIRA EM FORMA DE PASSARELA, PASSEIO EM PAVER E AMPLIAÇÃO DA VIA EXISTENTE), NA ORLA
DA PRAIA DE IRÓ EM LAGUNA-SC, no dia 15 de julho de 2021 às 09:00 horas. Informações e documentação encontram-se à disposição,
conforme edital disponível no portal www.laguna.sc.gov.br, ou solicitação ao e-mail pmlcompras55@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, 28 de junho de 2021.
SAMIR AHMAD
PREFEITO MUNICIPAL
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Lajeado Grande
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 037/2021 - DISPENSA Nº 017/2021

Publicação Nº 3124468

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D832CF67FB7FC0E29587C0FD5BB76FEACC6898A0

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. nº 037/2021
Edital: Dispensa de Licitação para Compras e Serviços nº 017/2021
Fundamento: Art. 24, inc. XXVI da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: Repasse de recursos financeiros, pelo Município de Lajeado Grande, ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico,
Social e Meio Ambiente - CIDEMA, para custear as despesas do Programa do Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária - PROSUASA.
Fornecedor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E MEIO AMBIENTE - CIDEMA.
Valor estimado: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).
Vigência: 01/07/2021 até 31/12/2021.
Lajeado Grande/SC, 28 de junho de 2021. Anderson E. Bianchi. Prefeito Municipal.

EXTRATO CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2021

Publicação Nº 3124525

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E4B3AD21DB980BD20DFD5A20379F15634AEDF5C3

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DELAJEADO GRANDE
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2021
CONSORCIANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E MEIO AMBIENTE – CIDEMA
CONSORCIADO: MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE
Objeto: Repasse de recursos financeiros, pelo Município de Lajeado Grande, ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico,
Social e Meio Ambiente - CIDEMA, para custear as despesas do Programa do Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária - PROSUASA.
Valor do Termo: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).
Vigência: 01/07/2021 até 31/12/2021.
Licitação: Processo de Licitação n° 037/2021, Dispensa de Licitação nº 017/2021.
Lajeado Grande/SC, 28 de junho de 2021. Anderson Elias Bianchi. Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO PROC. Nº 37

Publicação Nº 3124472
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BFDFF986A1D43E564B4883CAD2DD3BDD634882F9
Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE
CNPJ:
95.993.077/0001-16
Endereço: Rua Vitória., 503 - Centro
CEP:
89828-000 - Lajeado Grande

Nr.: 17/2021
Telefone: (49) 3355-0012

Processo Adm.:

37/2021

Data do Processo:

28/06/2021

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:

37/2021
17/2021 - DL
Dispensa de licitação
28/06/2021
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PELO MUNICÍPIO DE LAJEADO
GRANDE, AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, SOCIAL E MEIO AMBIENTE - CIDEMA, PARA CUSTEAR AS
DESPESAS DO PROGRAMA DO SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE
AGROPECUÁRIA - PROSUASA.

Participante: CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.
Item

Especificação

1

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CIDEMA, REFERENTE AO 6,000
PROGRAMA PROSUASA. - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO
CIDEMA, REFERENTE AO PROGRAMA PROSUASA.

Qtd.

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

2.200,00

13.200,00

Total do Participante:

13.200,00

MÊS

Total Geral:

13.200,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
Manut. das Atividades Administrativas

Dotação

Valor Estimado

03.001.04.122.0402.2004.3.1.71.00.00

R$ 8.500,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
Manut. das Atividades Administrativas

Dotação

Valor Estimado

03.001.04.122.0402.2004.3.3.71.00.00

R$ 3.200,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
Manut. das Atividades Administrativas

Dotação

Valor Estimado

03.001.04.122.0402.2004.4.4.71.00.00

R$ 1.500,00

Lajeado Grande, 28/06/2021

ANDERSON ELIAS BIANCHI
PREFEITO
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Lauro Muller
Prefeitura
LOCAL DE PROVAS OBJETIVA E PRÁTICA EDITAL SELETIVO LAURO MULLER 004/2021

Publicação Nº 3124766

LOCAL DE PROVAS OBJETIVA E PRÁTICA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/2021
O MUNICÍPIO DE LAURO MÜLLER, junto ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz saber a quem possa interessar a publicação do LOCAL DE
PROVAS OBJETIVA E PRÁTICA do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/2021, conforme segue:
1. A prova objetiva será realizada no dia 04/07/2021, com duração máxima de 2 horas e duração mínima de 30 minutos, das 09h 15min
às 11h 15min na ESCOLA MUNICIPAL HILÁRIO PESCADOR, situada na rua Vilmar Fernandes Madeira, S/Nº, bairro Sumaré, na cidade de
Lauro Muller - SC
1.2. Será vedado o acesso ao local de prova objetiva para todos os candidatos que se apresentarem após às 09h, sob qualquer alegação.
1.3. O candidato deverá comparecer no local da prova portando, obrigatoriamente, documento de identidade e caneta esferográfica com
tinta azul ou preta.
2. A prova prática para os cargos de MOTORISTA SOCORRISTA – SAMU e TÉCNICO EM ENFERMAGEM – SAMU será realizada no dia
04/07/2021, às 13h na ESCOLA MUNICIPAL HILÁRIO PESCADOR, situada na rua Vilmar Fernandes Madeira, S/Nº, bairro Sumaré, na cidade
de Lauro Muller – SC.
2.1. Será vedado o acesso ao local de prova prática ao candidato que se apresentar após às 13h e comparecer sem documento oficial de
identificação (com foto) sob qualquer alegação.
2.2. Para realizar a prova prática os candidatos ao cargo de MOTORISTA SOCORRISTA – SAMU deverão apresentar carteira nacional de
habilitação categoria “D” ou “E”, a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da prova prática sem a qual não poderá
realizar a prova. O candidato que deixar de apresentar a Carteira Nacional de Habilitação na categoria indicada para dirigir o veículo proposto será automaticamente eliminado.
3. Em virtude da pandemia de Covid-19 e das medidas preventivas necessárias à contenção da disseminação do Coronavírus, todos os
candidatos deverão seguir as recomendações abaixo:
- Fazer uso de máscara facial, desde o ingresso no local das provas até a respectiva saída.
- Fazer uso, sempre que necessário, de álcool em gel 70% disponibilizados na entrada do local de provas, na sala destinada a aplicação da
prova objetiva e banheiros.
- Manter o afastamento de pelo menos 1,5m (um metro e meio) dos demais candidatos, enquanto adentra aos locais de prova ou aguarda
o ingresso em sala de prova.
- Os candidatos que, assim desejarem, poderão adentrar ao local da prova com vasilhame de álcool em gel, desde que em recipientes plásticos transparentes, que não contenham rótulos, impressões ou quaisquer outras identificações.
- Após a realização das provas o candidato deve deixar o local de sua prova imediatamente, não
sendo permitidas aglomerações no local de prova, nem mesmo para espera de outros participantes.
- Na entrada do local de realização da prova, a temperatura dos candidatos será aferida através de termômetros infravermelho ou outro
instrumento correlato. Caso a temperatura aferida seja igual ou maior que 37,8°C, o candidato será encaminhado para realizar a prova em
sala separada dos demais candidatos e orientado a procurar assistência médica. (PORTARIA SES Nº 714 de 18 de setembro de 2020)
- Fica proibida a utilização de bebedouros com jato inclinado. Caso existam no local, devem ser utilizados somente para a retirada de água
em copos descartáveis ou recipientes de uso individual. (PORTARIA SES Nº 714 de 18 de setembro de 2020).
Lauro M-ller (SC), 28 de junho de 2021.
STELA MARIS BRISTOT MOTA
Presidente da Comissão

PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/PMLM/2021

Publicação Nº 3124101

PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/PMLM/2021
Data e horário da sessão de abertura: 12/07/2021 às 09h00min.
Local: Prefeitura Municipal de Lauro Muller/SC, situado na Rua Valter Veterlly, 239, Centro, do Município de Lauro Muller - SC.
Objeto: A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresas do ramo pertinente para aquisição e instalação de equipamentos
para academia ao ar livre, destinados a recreação nas praças do Município de Lauro Muller/SC oriundos do Convenio de nº897795/2020,
proveniente da Plataforma Mais Brasil.
Edital: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras e Licitações de
ASSINADO DIGITALMENTE
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Lauro Muller, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, ou pelo telefone (48) 3464.3122, através do endereço eletrônico
compraselicitacaopmlm@gmail.com edisponível em www.lauromuller.sc.gov.br.
Lauro Muller/SC, 28 de junho de 2021.
Diezom Silva da Luz
Pregoeiro

ROL DE INSCRITOS DEFERIDOS EDITAL SELETIVO LAURO MULLER 004/2021

Publicação Nº 3124763

ROL DE INSCRITOS – INSCRIÇÕES DEFERIDAS
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/2021
O MUNICÍPIO DE LAURO MÜLLER, junto ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz saber a quem possa interessar a publicação do ROL DE
INSCRITOS – INSCRIÇÕES DEFERIDAS do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/2021, conforme segue:
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ARIZONA
Nº INSC

Data Nasc

CANDIDATO

RG

2086178

07/04/1987

Adrieli Machado Da Silva

4898644

2084997

05/12/2002

Barbara Medeiros Fernandes

7678994

2085961

22/12/1989

Beatriz Serafim Da Silva

54184886

2086193

04/02/1991

Camila Pizoni

5911252

2086020

27/12/1986

Edna Leandro.

5445819

2086050

17/02/1992

Fernanda Santos Correa

8369356

2086092

29/03/2000

Fernanda Vicente Borges

7525303

2090169

01/02/1991

Franciele Medeiros

5756930

2086074

15/07/2002

Lais Leandroflorentino

88880000

2086139

22/09/2001

Luan Patricio Lima

7058104

2086213

12/02/1990

Marciane Moschen

5167928

2085825

14/08/1992

Rosana Jung Pacheco

5971070

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CENTRO
Nº INSC

Data Nasc

CANDIDATO

RG

2089948

12/01/1978

Alexssandra Melo De Souza Da Silva

4483428

2086001

03/03/1981

Andreza Espindola Mateus

3988256

2086352

24/03/1992

Dhermori Aline Figueredo

5659162

2085394

13/08/1993

Diana Stefen Morgan

4554173

2090044

17/08/1980

JANAINA DEL PRATO CACIATORI

3376521

2085691

19/07/1973

Jucelene Messias Dos Santos

7895661

2090083

10/03/1980

Marcelina Figueiredo Furlanetto

441704062

2090212

03/08/1963

Maria Da Graca Citadin Fernandes

1526256

2085894

29/09/1969

Maria Terezinha Da Rocha Bambinette

37886231

2090593

02/03/1998

Rafaela Cesino Avelino

5608588

2090215

15/07/1969

Rosane Possamai Della Colle

54458595

2090780

14/01/1982

Saimon Dias Mello

33767947

2090154

28/11/1967

Tegmar De Moraes

2153210

2085350

26/08/1992

Veridiana Carboni

52464636

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SUMARÉ
Nº INSC

Data Nasc

CANDIDATO

RG

2086471

03/09/1998

Ana Lucia Da Silva Anjo

6648487

2086222

21/03/1999

Bruna Luiz Joao

7437986

2086538

06/09/1988

Eucineia Maria Da Silva

7791600

2085740

27/05/1993

Flavia Bruna Sangaletti

5742893

2085830

08/06/1971

Isabel Cristina Hein

7026960

2086022

21/07/1991

Jessica Cristina Nazaro

50830147
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2085712

17/09/1976

Joelma Da Silva Antunes Hofmann

3659140

2086195

14/07/1977

Josiane Da Silva Montegutti

3302018

2086201

07/09/2003

Maria Eduarda Wessler Schuch

8177344

2086066

25/02/2002

Nathalia Machado

8229197

2089956

17/05/1990

Rafaela Fretta Alborghetti

5502800

2085513

02/12/1995

Vanessa Borges De Oliveira

5997068

Nº INSC

Data Nasc

CANDIDATO

RG

2086080

22/02/1989

Bruna Nataele Dos Santos

7566790

2090595

10/08/1987

Gilene Oliveira Barros

763585

2085020

07/03/2003

Livia Canonica Ruzza

7940758

2085628

04/03/1992

Maiara Ruzza Selau

5900178

2086595

05/07/1991

Mariana Alves Da Silva

5396005

2086610

04/02/1985

Mariela Fernandes Madeira

4898490

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

FONOAUDIÓLOGO
Não há candidatos neste cargo MOTORISTA SOCORRISTA - SAMU
Nº INSC

Data Nasc

CANDIDATO

RG

2085345

14/11/1980

Adriano Damaceno

3794804

2085998

27/11/1985

Alexsandro Piffer Dos Santos

4141565

2085934

01/11/1986

Anderson Pierre Da Rosa

4178501

2090550

08/03/1979

Emerson Antonioda Silva

3504336

2090412

01/01/1976

Fabio Maluche

3499705

2090241

24/12/1982

Fernando Dos Santos Martins

4357437

2089969

20/02/1997

Guilherme Martinho Franco

6295555

2085639

15/02/1979

Jose Nazareno De Souza

3883972

2085015

14/07/1989

Josimar Adao Machado

5083068

2085034

16/12/1983

Karine Vicenco Scremin

4716594

2085330

04/01/1987

Kleber De Moura

4996408

2085936

16/08/1986

Lucas Vieira Mendes

50337050

2084930

14/02/1984

Luciana Lessa Bitencourt

4420856

2084448

22/04/1981

Lutiere Bosa De Freitas

1080096934

2085607

08/07/1977

Marcio Jose Silveira

3376749

2084829

09/07/1990

Matheus Nunes

5562600

2084515

13/09/1978

Mauro dias pires

3844969

2084851

19/06/1989

Oelinton Henrique Dos Santos

5167899

2086030

13/11/1983

Renato Candido

4452292

2085331

22/09/1978

Samuel Piazza

3434876

2086017

04/01/1981

Sidney Siqueira Bruno

3760125

2089987

27/12/1965

Valdecir Machado

2571992

2086705

18/08/1971

Vanderlei Jose Tasca

2808034

2085323

09/08/1981

Vicente Fernandes Madeira

4299916

2090022

22/01/1987

Willians Floriano

49900064

Nº INSC

Data Nasc

CANDIDATO

RG

2090572

04/07/1987

Aldaise Da Silva

30641608

2089951

05/01/1997

Alice Cavanholi De Jesus

7137055

2085893

31/10/2002

Alice Vicente Da Silva

6327241

2089952

21/08/2000

Amanda Bozello De Vargas

6717260

2086079

04/10/1991

Ana Carolina Costa Tome

5446071

2086551

24/04/1986

Ana Cristina Fiera

49995782

2085703

24/11/1990

Ana Jaqueline Pereira

4117801

RECEPCIONISTA
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2089947

13/02/1998

Brenda Souza Da Silva

6653619

2090204

07/11/1991

Bruna Pinho Da Costa

4994672

2086154

26/12/1991

Bruna Ribeiro Pimentel

5332569

2085387

11/12/1978

Edilaine Antunes Cucolotto

3376748

2089994

08/06/1976

Elaine Cristina Soares

8818941

2085714

13/08/1982

Eliana De Souza Eing

834987

2085681

25/09/1996

Eniziane Somariva

6337770

2085679

16/12/1998

Ester Sergio Flor

6728425

2085730

07/06/1993

Franciane Tavares Selau

5801047

2085717

14/01/1996

Fred Maicon Dambros

6305502

2086821

07/03/1985

Gislane Fretta Tomaz

48984809

2086067

03/06/1986

Isabel Cristina Zanella Goulart

48746622

2085917

06/04/2004

Isadora Luiz De Oliveira

7591101

2085935

14/04/1976

Janaina Tatiane De Moura Figueiredo 2715118

2086168

28/08/2003

Julia Adriano

7352153

2085808

18/06/1997

Julia Da Rosa Custodio

5401965

2085821

02/01/2003

Julia Elias

7756253

2086121

09/03/2002

Keyla Canever Mendes

7555026

2086054

23/08/1995

Laine Leandro

5997034

2090411

26/01/1990

Leticia Dias Dos Santos Machado

5997135

2086543

16/10/2000

Leticia Padilha Mello

7555972

2085812

11/11/1983

Lidiane Pedroso

5265672

2086198

17/07/1986

Loiane Bukaski Rodrigues

5608577

2090237

25/04/1984

Maria Claudia Vieira Bertaco

9083910498

2085341

03/07/1993

Marius Ronchi

6087604

2086132

27/06/2003

Micheli Borges Leriano

8180063

2085739

03/02/1991

Mirella Joaquim Torres

5435587

2086204

19/09/1973

Neide Aparecida Da Silva Florentino

3179728

2085921

09/02/2000

Paola De Bona Sartor Schmoller

6205836

2086106

05/05/1982

Rosiani Candido Stangherlin

4048919

2086734

06/05/1981

Sandra De Oliveira Da Silva

3760499

2085857

14/10/1981

Sandra Vargas

3659225

2085734

29/06/1989

Scheila Boeing

5877986

2085689

08/07/2002

Tais Machado Da Silva

7751483

2085884

04/04/1988

Tatiane Goncalves

52724751

Nº INSC

Data Nasc

CANDIDATO

RG

2086039

06/10/1979

Alexandre Bernardo

4224972

2086041

04/10/1988

Cristiana Da Silva

5718838

2090045

23/05/1996

Evandrini Aparecida Pereira Legnani

5042373

2089957

24/04/1982

Marcelo Pavao Da Silva

1101156733

2090532

01/08/1962

Maria Aparecida Da Rosa Leandro

3615835

2085968

27/12/1977

Maristela Barboza Da Silva

8130928

2086179

17/03/1978

Rosa Maria Souza Suzin

3435113

2086720

16/03/1986

Simoni Machado

5034721

2085818

28/05/1994

Stephanie Rosa Da Silva

9109950064

2085354

11/11/1987

Suellen Graciano Marques

4853889

2085675

05/04/1993

Thais Cristine Santos Candinho

5718809

2085816

27/04/1987

Vanessa Lemos

8102731992

2086643

03/11/1978

Verlanse Da Rocha Machado Leodato 3615822

2090245

24/03/1978

Veronica Bernardo

SERVENTE

3726102

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SAMU
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Nº INSC

Data Nasc

CANDIDATO

RG

2090236

05/09/1976

Alexandre Ferreira Correia

1046143581

2089950

09/12/1982

Aline Pescador Pagani

4351437

2085932

17/04/2000

Bianca Aline Barbosa

6713672

2086118

23/09/1976

Cleiva Da Silva Fernandes

44837518

2086142

06/07/1987

Delciane Da Silva De Oliveira

6658339

2085693

22/12/2000

Erica Possamai

7008803

2090338

30/05/1981

Franciele Regina Erthal

4853408

2084823

01/03/1982

Gerusa Da Silva Amancio

3506890

2085671

23/07/1999

Jaine Fernandes

7273093

2085311

01/09/1994

Jhonata De Souza Joaquim

5742257

2090070

13/06/1998

Jose Lucas Oliveira De Lima

8532814

2086418

20/09/1985

Juliana Pedro

48746134

2086522

28/09/1983

Lucilene Da Silva Borges Da Luz

5144488

2089955

26/12/1991

Marlon Rabello Amancio

5111421

2086196

27/09/1999

Milena Leandro Duarte

6622143

2090155

26/12/1992

Paulo Henrique Wolff Maximiniano

52133729

2085953

21/05/1975

Roniseldo Antunes

3506854

2090082

29/03/1968

Sandro Cesar Dias

2360459

2085367

15/04/1984

Vanderlei Da Rosa

4356874

Lauro M-ller (SC), 28 de junho de 2021.
STELA MARIS BRISTOT MOTA
Presidente da Comissão

ROL DE INSCRITOS INDEFERIDOS EDITAL SELETIVO LAURO MULLER 004/2021

Publicação Nº 3124761

ROL DE INSCRITOS – INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/2021
O MUNICÍPIO DE LAURO MÜLLER, junto ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz saber a quem possa interessar a publicação do ROL DE
INSCRITOS – INSCRIÇÕES INDEFERIDAS do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/2021, conforme segue:
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ARIZONA
Nº INSC

Data Nasc

CANDIDATO

RG

2089958

29/08/1986

Edna Kamers

4898638

2090205

23/08/1990

Raquel Galvani Ferreira

6861926

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CENTRO
Nº INSC

Data Nasc

CANDIDATO

RG

2090335

16/01/1997

Alexandre Matheus Perin

1240540

2090233

07/12/1998

Emilli Nunes Ramos

5858198

2090636

01/11/1996

Yasmin Pereira Do Nascimento

853756

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SUMARÉ
Nº INSC

Data Nasc

CANDIDATO

RG

2089976

12/07/1996

Amanda Hilario Teixeira

5787242

2089964

06/04/1976

Cristiano Rangel De Oliveira

3663012

2090761

17/05/1995

Suelen Pereira Leandro

6127302

Nº INSC

Data Nasc

CANDIDATO

RG

2089966

27/11/1988

Grasielle De Freitas Zilli

4452636

2089954

05/05/2001

Kelen Pacheco Braz

7488618

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

FONOAUDIÓLOGO
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Não há candidatos neste cargo MOTORISTA SOCORRISTA - SAMU
Nº INSC

Data Nasc

CANDIDATO

RG

2090323

24/02/1983

Alex Leandro Fonseca Reis

9076313528

2090051

11/08/1988

Diego Bortolin

4609171

2090362

17/05/1979

Edenilson Andre Gomes Dos Santos

7069365646

2090067

18/08/1983

Fabricio Jose Dos Santos Machado

1073186437

2090163

05/06/1982

Geisiane Joaquim Albino

4545443

Data Nasc

CANDIDATO

RG

2090062

29/12/2001

Deborah Hadassa De Moura Rodrigues

8122723789

2090076

18/07/2001

Eliliana Laurindo Borges

7196754

2089946

09/08/2000

Erica Frassetto

7330695

2090129

25/08/2002

Hanna Carolina Duarte

5564141

2090359

16/06/2001

Helen Honorio Berlanda

7943064

2090145

23/06/1993

Herlana Ferreira Piedade

26687070

2090114

25/12/2003

Jaqueline Menegasso Silveira

7357352

2090330

04/03/1994

Mislene Mariotti Pacheco

5911270

2090224

21/01/1976

Rosane Candido

36940348

RECEPCIONISTA
Nº INSC

SERVENTE
Não há candidatos neste cargo TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SAMU
Nº INSC

Data Nasc

CANDIDATO

RG

2090010

30/03/1998

Amanda De Sousa Alvino

18806566

2090047

03/10/1991

Fernandacustodio Pinto

5983078

2090061

28/06/2001

Hechiley Cristine De Medeiros

6686975

2090014

05/04/1988

Jeferson Mailon De Souza

4117353

2090990

03/05/1992

Jessica Ribeiro Mota

9112607156

2090158

29/08/1983

Jocelma Bezerra Silva

216158

2090218

29/07/1983

Joseane De Souza Luiz Alves

4438568

2090002

26/10/1981

Jucimara Da Silva Mendes

4781306

2090012

25/06/1985

Katy Francieli Rabello Amancio

4715002

2090284

05/07/2001

Laura Justen Dojnoski

5105382906

2090363

20/04/1981

Suandre Adao Machado

3659142

2090198

10/03/1990

Vanilce Santos

662243559

Lauro M-ller (SC), 28 de junho de 2021.
STELA MARIS BRISTOT MOTA
Presidente da Comissão
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Lebon Regis
Prefeitura
EXTRATO CONTRATUAL CONTRATO Nº: 36/2021. LICITAÇÃO: PE20/2021

Publicação Nº 3123893

EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 36/2021. Licitação: PE20/2021.
Objeto: A presente licitação visa à contratação de pessoa jurídica para locação de máquinas multifuncionais, com função de copiadora,
impressora laser digital e scanner, todas de propriedade da contratada, incluindo cobertura de assistência técnica, manutenção preventiva
e corretiva, com fornecimento de todas as peças, partes, componentes corretivos, insumos e todo material necessário ao regular funcionamento, processamento de cópias e impressões tais como: tonalizador (tonner), revelador, cilindros, etc, com exceção do papel, pelo período
de 12 (doze) meses oficiais, conforme especificações técnicas estabelecidos no ANEXO I – Termo de Referência.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Lebon Régis
Contratado: EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR - ME - 06.155.028/0001-84.
Valor: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).
Vigência: 25/06/2021. Término: 25/06/2022
Lebon Régis, 25/06/2021.
ALICE GOMES DA ROCHA – Gestora.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº PE20/2021. PROCESSO Nº 37/2021. OBJETO

Publicação Nº 3123890

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº PE20/2021. PROCESSO Nº 37/2021.
OBJETO: A presente licitação visa à contratação de pessoa jurídica para locação de máquinas multifuncionais, com função de copiadora,
impressora laser digital e scanner, todas de propriedade da contratada, incluindo cobertura de assistência técnica, manutenção preventiva
e corretiva, com fornecimento de todas as peças, partes, componentes corretivos, insumos e todo material necessário ao regular funcionamento, processamento de cópias e impressões tais como: tonalizador (tonner), revelador, cilindros, etc, com exceção do papel, pelo período
de 12 (doze) meses oficiais, conforme especificações técnicas estabelecidos no ANEXO I – Termo de Referência.. DATA DE HOMOLOGAÇÃO:
24/06/2021. LICITANTES HOMOLOGADOS: EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR - ME - CNPJ: 06.155.028/0001-84, com o valor total de R$
27.000,00.
Lebon Regis, 25 de junho de 2021.
DOUGLAS FERNANDO DE MELLO - PREFEITO MUNICIPAL
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Lontras
Prefeitura
ATAS RE REGISTRO DE PREÇO 64/2021

Publicação Nº 3124084

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LONTRAS
ATAS DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO 64/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL). Contratados: SUPERMERCADO SCHMOLLER LTDA, inscrito no CNPJ 83.163.642/0001-39, valor:
R$281.874,00 (duzentos e oitenta e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais). ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA. ME, inscrito no
CNPJ 21.593.746/0001-26. Valor: R$ 11.045,00 (onze mil e quarenta e cinco reais). ALFA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA
E COSMÉTICOS LTDA, inscrito no CNPJ 42.159.894/0001-07. Valor: R$ 158.650,00 (cento e cinquenta e oito mil seiscentos e cinquenta
reais). Prazo: até 27/06/2021.
Lontras, 28 de junho de 2021. MARCIONEI HILLESHEIM. Prefeito.

DECRETO 121/2021

Publicação Nº 3123811

DECRETO Nº 121/2021
HOMOLOGA DECISÃO DA COMISSÃO JULGADORA
MARCIONEI HILLESHEIM, Prefeito do Munícipio de Lontras/SC, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o estabelecido na Lei
8.666/1993 de 21/06/1993, e suas alterações.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica homologada a decisão do Pregão Presencial nº 64/2021 em 28 de junho de 2021, pela Pregoeira, através da Ata lavrada em
reunião, relatório ao Edital de Licitação nº 64/2021, para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL). Declaramos ter o Processo Licitatório obedecido a Lei, estando
o mesmo em ordem, não havendo impugnações ou recursos pendentes de julgamento.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lontras/SC, 28 de junho de 2021.
MARCIONEI HILLESHEIM
PREFEITO

DECRETO Nº 120/2021

Publicação Nº 3123745

DECRETO Nº 120/2021
"Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em excesso de arrecadação no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e
cinco mil reais) e Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais)."
O(A) PREFEITO(A) DE LONTRAS, Estado de Santa Catarina, com base nos Artigos 41, I, 42, 43, § 1º, II, § 3º e § 4º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964, e na :

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em excesso de arrecadação, no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais),
para reforço no exercício financeiro de 2021 da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
Secretaria da Educação, Cultura e Desporto
Unidade Orçamentária: 05.001
Secretaria da Educacao, Cultura e Desporto
Funcional Programática:
Atividade:Manutenção das Unidades Pre-escolares
05.001.0012.0365.0005.2021
Elemento de Despesa
Fonte de Recurso
Valor
3390000000 - Aplicações diretas
01190000 - Transferências do FUNDEB - 30%
R$ 10.000,00
Secretaria da Educação, Cultura e Desporto
Unidade Orçamentária: 05.001
Secretaria da Educacao, Cultura e Desporto
Funcional Programática:
Atividade:Manutenção dos CEIs
05.001.0012.0365.0005.2020
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Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em excesso de arrecadação, no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais),
para reforço no exercício financeiro de 2021 da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
Elemento de Despesa
Fonte de Recurso
Valor
3390000000 - Aplicações diretas
01190000 - Transferências do FUNDEB - 30%
R$ 50.000,00
Secretaria da Educação, Cultura e Desporto
Unidade Orçamentária: 05.001
Secretaria da Educacao, Cultura e Desporto
Funcional Programática:
Atividade:Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental
05.001.0012.0361.0005.2018
Elemento de Despesa
Fonte de Recurso
Valor
3390000000 - Aplicações diretas
01190000 - Transferências do FUNDEB - 30%
R$ 15.000,00
Secretaria Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 04.001
Secretaria Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Funcional Programática:
Atividade:Asisstência ao Produtor Rural
04.001.0020.0606.0004.2010
Elemento de Despesa
Fonte de Recurso
Valor
3390000000 - Aplicações diretas
01000000 - Recursos Ordinários
R$ 50.000,00
Secretaria Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 04.001
Secretaria Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Funcional Programática:
Atividade:Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
04.001.0020.0606.0004.2006
Elemento de Despesa
Fonte de Recurso
Valor
3390000000 - Aplicações diretas
01000000 - Recursos Ordinários
R$ 50.000,00
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 175.000,00
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 1000000 - Recursos Ordinários, 1190000 - Transferências do FUNDEB - 30% nos termos do inciso II, § 1º, artigo 43, da Lei Federal
4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em anulação parcial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para reforço no exercício financeiro de 2021 da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
Secretaria da Educação, Cultura e Desporto
Unidade Orçamentária: 05.001
Secretaria da Educacao, Cultura e Desporto
Funcional Programática:
Atividade:Manutenção dos CEIs
05.001.0012.0365.0005.2020
Elemento de Despesa
Fonte de Recurso
Valor
4490000000 - Aplicacoes diretas
03360000 - TSalário Educação
R$ 5.000,00
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 5.000,00
Art. 4º 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
Secretaria da Educação, Cultura e Desporto
Unidade Orçamentária: 05.001
Secretaria da Educacao, Cultura e Desporto
Funcional Programática:
Atividade: Manutenção dos CEIs
05.001.0012.0365.0005.2020
Elemento de Despesa
Fonte de Recurso
Valor
3390000000 - Aplicações diretas
03360000 - TSalário Educação
R$ 5.000,00
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 5.000,00
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Lontras, 25 de junho de 2021.
MARCIONEI HILLESHEIM
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO 1071/2021

Publicação Nº 3124030

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LONTRAS
EXTRATO DE CONTRATO N.˚ 1071/2021
ADITIVO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação Emergencial de profissional de enfermagem, para suprir a demanda de atendimentos da Secretaria de Saúde. Contratada: Mayara Lais Roper, CPF 105.288.179-30. Valor: R$ 22,20 (vinte e dois reais e vinte centavos) por hora. Prazo prorrogado: até
18/12/2021. Lontras, 28 de junho de 2021. MARCIONEI HILLESHEIM. Prefeito.
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Publicação Nº 3124445

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.˚ 1130/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES DE JARDINS, PARQUES E VIAS DO MUNICÍPIO.
CONTRATADO: FERNANDO SAMULEWSKI - EIRELI ME
CNPJ: 22.316.705/0001-55
Valor: R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS)
Lontras, 28 DE JUNHO DE 2021
PREFEITO,
MARCIONEI HILLESHEIM.

EXTRATO DE CONTRATO 1132.2021

Publicação Nº 3123785

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.˚ 1132/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE.
CONTRATADO: FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA ME
CNPJ: 05.047.599/0001-32
Valor: R$ 6.900,00 (SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS)
Lontras, 28 DE JUNHO DE 2021
PREFEITO,
MARCIONEI HILLESHEIM.

EXTRATO DE CONTRATO 1133.2021

Publicação Nº 3123787

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.˚ 1133/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PORTÃO 120X100 FECHADO COM FERRO GALVANIZADO E PINTURA ETROSTÁTICA E 01 PEÇA DE INTERFONE, FECHO ELÉTRICO E MOLA AÉREA PARA A CRECHE ANJOS DA LUZ.
CONTRATADO: CALHAS LONTRENSE LTDA -ME
CNPJ: 17.200.542/0001-00
Valor: R$ 1.650,00 (HUM MIL SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS)
Lontras, 28 DE JUNHO DE 2021
PREFEITO,
MARCIONEI HILLESHEIM.

PORTARIA Nº 401/2021

Publicação Nº 3123895

PORTARIA Nº 401/2021
INSTAURA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA
MARCIONEI HILLESHEIM, Prefeito Municipal de Lontras, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 97, inciso II, letra “e” da Lei
Orgânica do Município e,
CONSIDERANDO o ofício 17/2021 e demais documentos recebidos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, Simone Zavaglia Souza, solicitando a abertura de Processo Administrativo de Sindicância para apurar supostas irregularidades na conduta das servidoras
públicas municipais Mary Milena Knop (matrícula 105392) e Mônica Andreia Rigon (matrícula 95818), que teriam sido omissas no atendimento de uma denúncia de violência informada pelo Conselho Tutelar;
RESOLVE:
Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo de Sindicância, a fim de apurar o fato acima apontado, pela Comissão permanente de processo
de sindicância nomeada pela Portaria n. 297/2021.
Art. 2º - Fixa o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos afetos a esta Comissão.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Lontras, 23 de junho de 2021.
MARCIONEI HILLESHEIM
Prefeito do Município de Lontras
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Publicação Nº 3123163

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LONTRAS
PREGÃO PRESENCIAL N.˚ 63/2021
AVISO DE RETIFICAÇÃO
OBJETO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS PARA OS VEÍCULOS, ÔNIBUS, CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA, INCLUINDO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I E II, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. Alteração do
item 1.7.4.1 do edital. Tipo: Maior percentual de desconto no lote. Entrega dos Envelopes: até às 08:30 horas do dia 30/06/2021; Abertura
dos Envelopes: 09:00 horas do dia 30/06/2021. Maiores Informações junto ao Departamento de Licitações sito a Praça Henrique Schroeder,
n.º 01, Centro ou pelo site www.lontras.sc.gov.br – Fone: (47) 3523-9400, no horário de expediente em vigor. Lontras, 28 de junho de
2021. MARCIONEI HILLESHEIM. Prefeito.
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Luiz Alves
Prefeitura
DECRETO N.º 148/2021

Publicação Nº 3123813

DECRETO N.º 148/2021
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 167, inciso
VI da Constituição Federal e artigo 12, inciso II da Lei Orçamentária para o exercício de 2021 - Lei Municipal n.º 1.836, de 01 de dezembro
de 2020;
DECRETA:
Art. 1o Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao orçamento municipal vigente:
Órgão: 15 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.13.2.034 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00 – Aplicações Diretas
Código Reduzido: 21
Fonte de Recursos: 0.1.02.0502 – Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde
Valor: R$ 1.000,00
10.301.13.2.034 – Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade na Área da Saúde
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00 – Aplicações Diretas
Código Reduzido: 26
Fonte de Recursos: 0.1.02.0502 – Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde
Valor: R$ 1.000,00
Órgão: 16 – Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.15.2.043 – Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00 – Aplicações Diretas
Código Reduzido: 9
Fonte de Recursos: 0.1.00.0098 – Recursos Ordinários
Valor: R$ 2.000,00
Órgão: 20 – Fundo Municipal de Educação
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Educação
12.365.24.2.054 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00 – Aplicações Diretas
Código Reduzido: 13
Fonte de Recursos: 0.1.01.0501 – Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Educação
Valor: R$ 8.000,00
Fonte de Recursos: 0.2.36.0920 – Salário Educação
Valor: R$ 10.000,00
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00 – Aplicações Diretas
Código Reduzido: 15
Fonte de Recursos: 0.1.01.0501 – Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Educação
Valor: R$ 2.000,00
12.365.20.2.092 – Manutenção das Atividades da Educação Infantil para as Pré-Escolas
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00 – Aplicações Diretas
Código Reduzido: 35
Fonte de Recursos: 0.1.01.0501 – Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Educação
Valor: R$ 1.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes das anulações das dotações abaixo descritas na
mesma importância:
Órgão: 15 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.13.2.034 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00 – Aplicações Diretas
Código Reduzido: 17
Fonte de Recursos: 0.1.02.0502 – Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde
Valor: R$ 1.000,00
10.301.13.2.034 – Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade na Área da Saúde
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00 – Aplicações Diretas
Código Reduzido: 22
Fonte de Recursos: 0.1.02.0502 – Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde
Valor: R$ 1.000,00
Órgão: 16 – Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Assistência Social
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08.244.15.2.043 – Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00 – Aplicações Diretas
Código Reduzido: 7
Fonte de Recursos: 0.1.00.0098 – Recursos Ordinários
Valor: R$ 2.000,00
Órgão: 20 – Fundo Municipal de Educação
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Educação
12.365.24.2.092 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00 – Aplicações Diretas
Código Reduzido: 12
Fonte de Recursos: 0.1.01.0501 – Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Educação
Valor: R$ 10.000,00
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00 – Aplicações Diretas
Código Reduzido: 15
Fonte de Recursos: 0.2.36.0920 – Salário Educação
Valor: R$ 10.000,00
12.365.20.2.092 – Manutenção das Atividades da Educação Infantil para as Pré-Escolas
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00 – Aplicações Diretas
Código Reduzido: 33
Fonte de Recursos: 0.1.01.0501 – Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Educação
Valor: R$ 1.000,00
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC
Em, 25 de junho de 2021.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal
e no site da Prefeitura de Luiz Alves
www.luizalves.sc.gov.br
Gilmar Lorenceti da Silva
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N.º 149/2021

Publicação Nº 3123883

DECRETO N.º 149/2021
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 167, inciso
VI da Constituição Federal e artigo 12, inciso I da Lei Orçamentária para o exercício de 2021 - Lei Municipal n.º 1.836, de 01 de dezembro
de 2020;
DECRETA:
Art. 1o Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 69.512,39 (sessenta e nove mil, quinhentos e doze reais e trinta e nove
centavos) ao orçamento municipal vigente:
Órgão: 20 – Fundo Municipal de Educação
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Educação
12.361.20.2.054 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00 – Aplicações Diretas
Código Reduzido: 12
Fonte de Recursos: 0.2.18.0820 – FUNDEB 60%
Valor: R$ 2.512,39
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00 – Aplicações Diretas
Código Reduzido: 13
Fonte de Recursos: 0.1.01.0501 – Rec. Impostos e Transf. de Impostos - Educação
Valor: R$ 30.000,00
Fonte de Recursos: 0.2.36.0920 – Salário Educação
Valor: R$ 20.000,00
Órgão: 20 – Fundo Municipal de Defesa Civil
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Defesa Civil
06.182.09.2.050 – Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00 – Aplicações Diretas
Código Reduzido: 4
Fonte de Recursos: 0.1.89.0547 – ALIENAÇÃO DE BENS
Valor: R$ 17.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes do excesso de arrecadação apurado no exercício de
2021, por conta da Rec. Impostos e Transf. de Impostos – Educação, na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de Salário Educação,
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na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de Alienação de Bens, na importância de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), de FUNDEB
60%, na importância de R$ 2.512,39 (dois mil, quinhentos e doze reais e trinta e nove centavos), totalizando o montante de R$ 69.512,39
(sessenta e nove mil, quinhentos e doze reais e trinta e nove centavos).
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 25 de junho de 2021.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal
e no site da Prefeitura de Luiz Alves
www.luizalves.sc.gov.br
Gilmar Lorenceti da Silva
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N.º 151/2021

Publicação Nº 3124037

DECRETO N.º 151/2021
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 167, inciso
VI da Constituição Federal e artigo 12, inciso III da Lei Orçamentária para o exercício de 2021 - Lei Municipal n.º 1.836, de 01 de dezembro
de 2020;
DECRETA:
Art. 1o Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 356.500,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e quinhentos reais) ao
orçamento municipal vigente:
Órgão: 15 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.13.2.031 – Conservação do Patrimônio Público na Área da Saúde
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00 – Aplicações Diretas
Código Reduzido: 35
Fonte de Recursos: 0.6.38.1042 – SF: Incremento Temporário de PAB Emenda Individual
Valor: R$ 12.000,00
Órgão: 19 – Fundo Municipal de Saneamento Básico
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saneamento Básico
17.512.18.2.051 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00 – Aplicações Diretas
Código Reduzido: 6
Fonte de Recursos: 0.3.00.0098 – SF: Recursos Ordinários
Valor: R$ 128.500,00
Órgão: 24 – Secretaria de Obras e Planejamento
Unidade: 01 – Secretaria de Obras e Planejamento
15.451.04.1.003 – Obras de Infraestrutura Viária
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00 – Aplicações Diretas
Código Reduzido: 67
Fonte de Recursos: 0.3.00.0098 – SF: Recursos Ordinários
Valor: R$ 101.000,00
15.452.04.2.072 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00 – Aplicações Diretas
Código Reduzido: 75
Fonte de Recursos: 0.3.00.0098 – SF: Recursos Ordinários
Valor: R$ 105.000,00
Órgão: 25 – Secretaria M. Turismo e Desenvolvimento Econômico
Unidade: 01 – Secretaria M. Turismo e Desenvolvimento Econômico
23.695.08.2.073 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00 – Aplicações Diretas
Código Reduzido: 101
Fonte de Recursos: 0.3.00.0098 – SF: Recursos Ordinários
Valor: R$ 10.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes do superávit financeiro apurado no exercício de 2020,
por conta dos Recursos Ordinários, na importância de R$ 344.500,00 (trezentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais), do Incremento
Temporário de PAB Emenda Individual, na importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), totalizando o montante de R$ 356.500,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e quinhentos reais).
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 28 de junho de 2021.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal
e no site da Prefeitura de Luiz Alves
www.luizalves.sc.gov.br
Gilmar Lorenceti da Silva
Secretário Municipal de Administração
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Luzerna
Prefeitura
CONTRATO PML Nº 059/2021

Publicação Nº 3123871
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CB58E932C33F8C5FAB87F0634017DFDFF2AD59C1

CONTRATO PML Nº 059/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2021 - PML
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - PML

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, por intermédio da SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS
DE INFRAESTRUTURA E AGROPECUÁRIA, representada neste ato pelo seu Secretário, Sr. ALCIR JOÃO DENARDI, inscrito no CPF/MF sob o
nº 194.688.499-53, e portador da cédula de identidade sob nº 340688, de ora em diante denominado CONTRATANTE e a empresa WWM
ENGENHARIA E NEGÓCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.011.505/0001-78, com endereço a Rua
Ceará, 1786, Centro, na cidade de Andradina/SC, CEP: 16.900-410, representada por seu sócio administrador WELDER WESLEY MATSUTANI
JUSTINO DE SOUZA, portador da cédula de identidade nº 34.970.833-2 e inscrito no CPF/MF sob nº 330.046.478-18, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1. O objeto deste Contrato, de acordo com o Processo Licitatório 059/2021, Pregão Eletrônico nº 023/2021, consiste na contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza urbana junto à Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, no Município de Luzerna/SC, no valor:
Item

Quant.

Unid.

Descrição

Preço Unit.
MENSAL (R$)

Preço Total (R$)

1

12,00

MES

Fornecimento de Equipe – Limpeza Urbana

31.500,00

378.000,00

0.0.1. Os serviços serão realizados nos locais indicados pela municipalidade, com início em até 15 (quinze) dias após o início da vigência
do Contrato.
0.0.2. Eventualmente, os serviços poderão ser executados em locais a serem determinados cujos domínios estejam sob a guarda deste
órgão ou em locais de realização de eventos, desde que estejam sob sua responsabilidade e/ou administração.
0.1. DA FORMA DE EXECUÇÃO:
a) Quando da realização dos serviços contratados não serão aceitas alegações de desconhecimento, incompreensão, dúvida, esquecimento de qualquer detalhe ou falta de informação a respeito dos serviços a serem prestados, declarando expressamente a CONTRATADA ter
conhecimento de todas as etapas e ações a serem desenvolvidas nesta prestação, devendo arcar com eventuais ônus resultantes de falha,
não ensejando estas situações quaisquer tipos de aditamentos contratuais, uma vez que as especificações e a visita ao local da prestação
dos serviços se completam.
b) Todos os serviços deverão ser executados por pessoal especializado, podendo a CONTRATANTE rejeitar os serviços mal executados,
determinando o retrabalho, sem que isso acarrete ônus adicional à CONTRATANTE.
c) A realização de todo e qualquer serviço por parte da CONTRATADA será de sua exclusiva responsabilidade, devendo arcar com todos os
ônus eventualmente causados a terceiros, independentemente de comprovação de culpa, isentando a CONTRATANTE de quaisquer indenizações.
d) Todos os trabalhadores, durante sua jornada de trabalho, deverão portar uniforme com a identificação da CONTRATADA e portar todos
os EPI’s necessários à proteção de sua saúde, higiene e segurança.
e) A execução dos serviços deverá atender as Normas de Segurança vigentes, sujeitando-se a CONTRATADA à fiscalização da CONTRATANTE por meio de seu setor de segurança do trabalho.
f) A CONTRATADA deverá manter funcionários devidamente qualificados e treinados para executar com correção e urbanidade suas atribuições.
g) A CONTRATADA deverá fornecer:
I. todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços;
II. caberá a CONTRATADA responsabilizar-se pelo perfeito funcionamento de materiais e equipamentos utilizados nos serviços. Dessa forma, é de sua responsabilidade efetuar as MANUTENÇÕES PREVENTIVA, CORRETIVA E SUBSTITUIÇÕES NECESSÁRIAS, ARCANDO COM OS
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ÔNUS DESTAS MANUTENÇÕES E TAMBÉM COM OS OLEOS NECESSÁRIOS à realização dos serviços contratados, garantindo sempre que
as equipes estarão completas e aptas à realização dos trabalhos, tanto em relação à mão de obra quanto em relação aos equipamentos.
III. A CONTRATANTE quando em execução de atividades em conjunto aos servidores do município e os funcionários da CONTRATADA,
poderá utilizar seus equipamentos e ferramentas durante a execução das atividades propostas.
h) A CONTRATADA deverá disponibilizar a todos os funcionários: vale transporte, equipamentos de proteção individual e coletivos, vale
alimentação e uniforme, de acordo com a legislação pertinente, bem como o estipulado em Convenção Coletiva de Trabalho vigente a data
da assinatura do Contrato.
i) Os funcionários ora contratados deverão apresentar-se, diariamente e no horário fixado, com saída para as atividades no Parque de Máquinas do Município, ou em outro local previamente definido pela Municipalidade. Sendo de responsabilidade da CONTRATADA o deslocamento
dos funcionários até o local supramencionado.
j) A CONTRATADA, quando em realização de atividades realizadas fora do perímetro urbano, e essa cumulativamente realizada em conjunto
com os servidores da Secretaria de Infraestrutura, ambos poderão ser transportados no mesmo transporte, sendo observadas todas as
normas de segurança.
k) Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução
l) Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver
sujeita;
m) Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da legislação
social, previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução do presente contrato;
n) Fazer-se representar no local da prestação dos serviços por preposto aceito pela Administração com a atribuição de atualizar e manter
sob sua guarda e responsabilidade os registros dos empregados, coordenando e fiscalizando a execução dos serviços e o cumprimento das
normas disciplinares, de segurança e legislação pertinentes;
o) Os serviços ora contratados, serão acompanhados por servidor do município (encarregado) o qual manterá contato direto com o preposto
apresentado pela CONTRATADA;
p) Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja
atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórias à disciplina do Serviço Público:
q) Realizar o controle da efetividade dos funcionários da CONTRATADA para fins de fiscalização do contrato e liquidação da despesa. É
obrigatório o registro diário do comparecimento e permanência de todos os funcionários da CONTRATADA.
1.3. LOCAL:
Área urbana do município de Luzerna e também todos os bairros, loteamentos ou aglomerações residenciais com características urbanas,
atuando quando necessário em área rural.
Os serviços poderão ser realizados de forma individual ou em conjunto com os servidores da Secretaria de Infraestrutura.
Poderá a CONTRATANTE solicitar que a CONTRATADA destine um funcionário para realizar suas atividades diárias no Ginásio Municipal (o
qual comtempla quadra de esportes, banheiros e área externa), bem como da área externa das escolas do município.
1.4. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA:
A prestação dos serviços de limpeza urbana envolve a alocação, pela CONTRATADA, de mão-de-obra capacitada para realizar os serviços,
observando as especificações seguintes, sempre sobre coordenação e orientação do preposto:
a) Varrição:
Varrição manual de vias e logradouros públicos pavimentados, compreendendo o recolhimento e remoção dos resíduos espalhados pelas
vias públicas, sarjetas, canteiros centrais e passeios de praças.
Atribuições:
I. Seguir os serviços determinados pela Secretaria;
II. A varrição manual deverá ser executada munida de todo material necessário à boa execução dos trabalhos, fazendo o uso de vassouras,
vassourões de gari, pás, carrinhos de varrição, enxadas e sacos plásticos especiais, suficientemente resistentes para evitar derramamento
dos resíduos.
III. Os serviços de varrição serão executados em ruas pavimentadas em toda a extensão urbana do município.
IV. Fazem parte do serviço de varrição, o esvaziamento de cestos existentes nas vias públicas, passeios, calçadões, praças, vielas etc., utilizados pela população para a colocação de detritos; após a remoção do saco de lixo existente deverá ser feita a sua substituição por sacos
plásticos limpos e vazios.
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V. Os serviços de varrição deverão sempre ser executados nos dois lados das vias, considerando a sarjeta (meio-fio) até 1,5m (um metro
e meio) adentrando o leito carroçável. Deverá ser executada de forma a abranger quaisquer resíduos sólidos soltos que se encontrem, no
mínimo, em uma faixa com largura de até 1,50m (um metro e meio), ao longo das sarjetas e canteiros das vias indicadas, largura contada a
partir da face vertical do meio-fio, em cada uma das margens. Os resíduos deverão ser acondicionados em sacos plásticos ou similar de 100
(cem) litros, a serem fornecidos pela empresa contratada, utilizando-se como recipiente o carrinho do tipo pontal, lutocar e/ou outro que
apresente o mesmo, ou melhor, desempenho. A remoção dos sacos plásticos ou similares dispostos nas calçadas será feita pelo veículo da
equipe apoio e destinados em local de propriedade da contratada. As áreas, frequências etc., contempladas, serão definidas pelo Município
de Luzerna. Para efeito de dimensionamento dos recursos destinados aos serviços de varrição, estima-se a quantidade de 40 (quarenta)
quilômetros mensais;
VI. Será facultado alternativamente à CONTRATADA, o emprego de outras metodologias e/ou equipamentos operados mecanicamente
(varrição mecanizada) que propiciem e resultem no mesmo padrão de qualidade proposto para o serviço de capina manual, desde que
autorizado previamente.
VII. A varrição será executada diariamente na região central da cidade e alternada nos demais bairros providos de pavimentação ou calçamento. Com uma frequência de 3 (três) vezes por semana.
VIII. Constitui ainda atribuição das equipes de varrição: a remoção de lixo doméstico/comercial mal acondicionado encontrado nas vias e
passeios públicos pavimentados ou não.
IX. A CONTRATANTE poderá exigir mediante oportuna e formal comunicação à CONTRATADA, a execução de serviços de varrição em áreas
públicas em que venham a ocorrer eventos de natureza coletiva, promovidos ou não pela Administração Municipal, ainda que esses ocorram
em domingos, feriados ou em horários distintos daqueles dos serviços regulares.
b) Roçada e capina manual:
Roçada e capina manual em vias públicas (áreas com e sem pavimentação), praças, jardins, áreas esportivas, unidades educacionais, cemitério municipal, unidades de saúde, e demais espaços públicos que se façam necessários.
Atribuições:
I. Seguir os serviços determinados pela Secretaria;
II. Para a capina manual será necessária a utilização de ferramentas como pás, foices, garfos, ancinhos, carinho de mão, enxadas.
III. Para as roçadas serão necessários além dos ferramentais descritos no item 2, o uso de roçadeiras.
IV. Na realização dos serviços deverão ser utilizadas telas de proteção para carros e pedestres.
V. Será facultado alternativamente à empresa CONTRATADA, o emprego de outras metodologias e/ou equipamentos operados mecanicamente (capina mecanizada) que propiciem e resultem no mesmo padrão de qualidade proposto para o serviço de capina manual, desde
que autorizado previamente.
VI. O recolhimento dos materiais resultantes da roçada e da capina manual deverão estar adequadamente acondicionados, devendo após
o termino da capina ser comunicado a Secretaria de Serviços Integrados para a realização da coleta.
VII. Na execução dos serviços de roçada, será obrigatório que os membros da equipe utilizem tela ou rede de proteção, a fim de evitar
acidentes e/ou prejuízos causados pelo lançamento de objetos (pedras e afins) nas pessoas, veículos e estabelecimentos próximos ao local
onde o serviço será realizado.
VIII. A CONTRATADA será notificada por escrito para arcar com quaisquer prejuízos decorrentes do lançamento de objetos na execução do
serviço elencado no item acima.
IX. A notificação de que trata o item anterior conterá requerimento por escrito da pessoa prejudicada pela execução irregular e/ou sem
tela de proteção durante as roçadas, bem como fotos da avaria e pelo menos um orçamento para conserto, a fim de quantificar o prejuízo.
c) Limpeza manual de boca de lobo (simples, dupla e tripla) incluindo a coleta:
Auxilio na manutenção e conservação das vias públicas.
Atribuições:
I. A limpeza de bocas de lobo, canais, galerias de águas pluviais, poços de visita e demais serviços correlatos compõem-se da operação de
manutenção e limpeza destes locais, de forma a evitar a sua obstrução e assoreamento ou, em casos extremos, a remoção de material que
esteja obstruindo o funcionamento do sistema.
II. A limpeza das margens e leitos dos córregos e canais é realizada com retirada dos materiais e demais detritos que causam o seu assoreamento.
III. Já os demais serviços se completam com a remoção dos detritos (terra, areia, folhas, papéis etc.) nas seções de acesso ao sistema de
escoamento de águas pluviais, realizando-se também, quando necessária, a manutenção e/ou substituição de grades, tampas e demais
proteções aos acessos.
IV. A limpeza de bocas de lobo, canais, galerias de águas pluviais, poços de visita e demais serviços correlatos deverão ser executados
munidos de todo material necessário à boa execução dos trabalhos.
V. O recolhimento dos materiais resultantes da limpeza de bocas de lobo, canais, galerias de águas pluviais, poços de visita e demais serviços
correlatos deverão estar adequadamente acondicionados, devendo após o termino das atividades ser comunicado a Secretaria de Serviços
Integrados para a realização da coleta.
d) Pintura de guias:
Pintura de guias, compreendendo a pintura de postes, meios-fios, sarjetas, contenções, e outros elementos das vias urbanas em todo o
território do Município.
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Atribuições:
O serviço consiste na pintura das guias existentes nas vias públicas, utilizando emulsão de cal hidratada e demais componentes, sendo o
material necessário à execução destes serviços fornecido pela CONTRATANTE.
e) Jardinagem:
Os serviços de jardinagem, correspondentes à manutenção do paisagismo em ambientes externos e internos de responsabilidade do Município.
Atribuições:
I. Seguir os serviços determinados pela Secretaria;
II. Realizar a manutenção nos jardins, gramados, canteiros, praças públicas e do Centro de Eventos São João Batista;
III. Proceder diariamente à limpeza das áreas ajardinadas;
IV. Proceder aos cuidados necessários aos ambientes internos da CONTRATADA;
V. Serviço de plantio de mudas de plantas, flores e gramas, destinados à ornamentação e paisagismo em praças, jardins e canteiros de
responsabilidade do Município;
VI. Aplicar inseticida, fungicida, herbicida e outros defensivos agrícolas, quando autorizado pela CONTRATADA;
VII. Para os serviços de jardinagem utilizar as ferramentas necessárias, como pás, foices, garfos, ancinhos, carinho de mão, enxadas, cortador de grama.
VIII. Na realização dos serviços deverão ser utilizadas telas de proteção para carros e pedestres, quando necessário.
IX. Será facultado alternativamente à empresa CONTRATADA, o emprego de outras metodologias e/ou equipamentos operados mecanicamente que propiciem e resultem no mesmo padrão de qualidade proposto para o serviço, desde que autorizado previamente.
X. O recolhimento dos materiais resultantes dos serviços de jardinagem, quando necessário deverão estar adequadamente acondicionados,
devendo após o termino do serviço, ser comunicado a Secretaria de Serviços Integrados para a realização da coleta.
XI. A aquisição de mudas de plantas, flores, gramas e árvores com o objetivo de promover o ajardinamento de praças, jardins e demais
áreas públicas serão fornecidas pela CONTRATANTE.
1.5. DOS UNIFORMES, EPI’S, EPC’S E IDENTIFICAÇÃO:
a) A CONTRATADA deverá fornecer uniforme de primeiro uso a cada um de seus profissionais ocupantes do posto a que se refere este
termo, antes do início da prestação dos serviços, e semestralmente durante a vigência do Contrato.
b) Todos os profissionais deverão receber, ainda, crachá contendo identificação pessoal e identificação da empresa CONTRATADA.
c) O uso do uniforme e crachás de identificação é obrigatório, sendo a CONTRATADA responsável pelo controle deste uso por parte dos
seus funcionários.
d) O fornecimento de EPI’s (Equipamento de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva) que se fizerem necessários
para realização do objeto, bem como a sua obrigatoriedade de uso, será de total responsabilidade da CONTRATADA, sem o qual não poderão efetuar os serviços.
1.6. DOS HORÁRIOS E DISTRIBUIÇÃO DOS POSTOS DE SERVIÇOS:
a) Os serviços a que se refere este termo serão prestados, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às
17h30.
b) No caso de necessidade de realização de horas extras, os pagamentos serão efetuados conforme disposto na Convenção Coletiva de
Trabalho.
c) Nas ocasiões em que for declarado “ponto facultativo” pela municipalidade, os serviços serão prestados de acordo com as necessidades
da Administração, sendo a CONTRATADA previamente comunicada.
1.7. DA ACEITABILIDADE DOS SERVIÇOS
1.7.1. Por ocasião do aceite do objeto, o Município, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de exercer ampla fiscalização
de sua entrega, verificando se estão sendo cumpridos os termos contratuais, não se excluindo a empresa contratada da responsabilidade
por qualquer irregularidade. Constatado a execução dos serviços de má qualidade, o Município poderá utilizar-se do disposto na Lei 8.078/90
– Código de Defesa do Consumidor.
1.7.2. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo refazimento do serviço, quando na ocasião do recebimento, for constatado que os
mesmos encontram-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.
1.7.2.1. A execução dos serviços de forma inadequada que não atenderem às exigibilidades não serão recebidos e o pagamento ficará suspenso até sua regularização de forma integral.
1.7.3. O aceite do serviço 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.
1.7.4. Caso o objeto seja recusado ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da
regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento.
1.7.5. Caberá a proponente vencedora obedecer ao objeto do presente edital e as disposições legais contratuais, prestando-os dentro dos
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padrões de qualidade, continuidade e regularidade.
CLÁUSULA SEGUNDA
O PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
1.1. Pela execução total do contrato a CONTRATADA receberá valor estimado de contratação correspondente a R$ 378.000,00 (trezentos e
setenta e oito mil reais).
1.2. 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.
2.3. 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.
2.3.1. 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.
1.3. A CONTRATADA 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).
1.4. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Município do ressarcimento
de qualquer prejuízo para a proponente vencedora.
1.5. O preço proposto pela licitante vencedora é fixo e irreajustável, durante a vigência contratual inicialmente prevista.
1.6. Na hipótese de se efetivar a prorrogação prevista no subitem 13.2, 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.
1.7. 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.
1.7.1. Quando for aplicado o reequilíbrio, as alterações passarão a ser praticadas no mês subsequente.
CLÁUSULA TERCEIRA
DA DOTAÇÃO
3.1. As despesas provenientes da execução deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária própria, consignada no
orçamento da Unidade Gestora Central - Prefeitura de Luzerna/SC e dos seus Fundos Especiais, durante a vigência a vigência do Contrato,
nos seguintes termos:
Ação (s): 04.006.15.451.0400.2.406 - Manutenção dos serviços na área urbana
Modalidade de Aplicação (s): 3.3.90. Outras despesas correntes - Aplicações diretas
Fonte (s): 000 – Recursos Ordinários CLÁUSULA QUARTA
DAS OBRIGAÇÕES
4.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento, de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste Termo de Referência;
b) Promover, através do Fiscal do Contrato, o acompanhamento e a fiscalização do contrato, comunicando as ocorrências de quaisquer fatos
que exijam medidas corretivas por parte da administração;
c) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela Contratada;
d) Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias, a fim de que possa desempenhar normalmente o serviço contratado;
e) Notificar, por escrito, a Contratada sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execução do Contrato.
4.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) Prestar os serviços de acordo com as especificações do Edital, especialmente as condições estabelecidas no Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA), sendo que os que estiverem em desacordo com o exigido não serão aceitos;
b) A Contratada deverá nomear um representante legal para tratar de todos os assuntos e/ou dificuldades referentes à execução do Contrato, inclusive informando os números dos telefones de trabalho, da residência e um celular, que deverá estar ativo e habilitado durante toda
a vigência do Contrato, bem como um número de fax e endereço de e-mail para o envio de correspondências.
c) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas pela contratada, sob pena da rescisão do mesmo.
d) Responsabilizar-se integralmente por todos os empregados que prestarão os serviços, selecionando-os e preparando-os rigorosamente,
nos termos da legislação vigente, inclusive certificando-se de atestado de boa conduta e demais referências, visando maior segurança e
qualidade na execução dos serviços.
e) A empresa deverá manter seus empregados orientados com relação ao desempenho dos serviços, responsabilidades e segurança ao que
lhe cabe, com relação a todo material manuseado, não devendo afastar-se dos seus afazeres, principalmente para atender chamados ou
cumprir tarefas solicitadas por pessoas não autorizadas.
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f) A empresa contratada deverá apresentar seus empregados diariamente limpos, devidamente identificados através de crachás e providos
de equipamentos de proteção individual – EPIs, quando necessário.
g) Instruir seus empregados quanto à prevenção de incêndios; trabalho em altura, ou seja, práticas do trabalho seguro, nas áreas da Administração.
h) A Contratada se obriga a responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus profissionais e ainda, por danos ou avarias
e/ou repará-los, quando causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução dos
serviços, cabendo-lhe a restauração, substituição ou indenização, conforme o caso.
i) Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com os disponibilizados pela Administração.
j) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta
e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto dos
serviços.
k) Deverá a empresa contratada manter constantemente o número acordado de funcionários para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados, substituindo-os imediatamente, independentemente de justificativa e assumindo responsabilidade na falta de pessoal, respondendo por qualquer dano material,
pessoal ou descumprimento de horário por parte de seus funcionários.
l) Independentemente de qualquer justificativa, a empresa deverá enviar um empregado em substituição ao que não se apresentar ao seu
posto, no prazo máximo de 2 horas, a contar do recebimento da comunicação da contratante.
m) Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado
considerado com condutas prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórias à disciplina da repartição ou que venha criar embaraços ou dificuldades às exigências dos serviços que lhe forem apresentados.
n) Efetuar o pagamento do salário dos empregados, bem como recolher no prazo legal os encargos decorrentes da contratação, exibindo,
sempre que solicitado, as comprovações respectivas.
o) Manter todos os equipamentos necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de uso, independente se de propriedade da
empresa ou da Administração.
p) A contratada não poderá veicular publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Município;
q) A contratada não poderá transferir, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem previa anuência da contratante;
r) À contratada caberá 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 seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com o contratante;
s) Deverá à contratada assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica em caso de
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a prestação do serviço ou em conexão
com ele, ainda que acontecido em dependência do Município.
CLÁUSULA QUINTA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
5.1. A inexecução parcial ou total do objeto do contrato e a prática dos atos indicados nesta cláusula, verificado o nexo causal devido à ação
ou à omissão da proponente Contratada, 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:
5.1.1. Advertência;
5.1.2. Multa;
5.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
5.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
5.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à proponente Contratada juntamente à de multa e obedecerão ao disposto na legislação de regência no que concerne às hipóteses de aplicação, quantum e
consequências.
5.3. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente,
por culpa exclusiva da proponente Contratada.
5.3.1. A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos
serviços do Município, a seu critério, desde que não caiba a aplicação de sanção mais
grave.
5.4. O Município observará a boa-fé da proponente Contratada e as circunstâncias atenuantes e agravantes em que a infração foi praticada.
Assim, a Administração poderá deixar de aplicar a penalidade ou mesmo substituí-la por sanção mais branda, desde que a irregularidade
seja corrigida no prazo fixado e não tenha causado prejuízo ao Município ou a terceiros.
5.5. Na ocorrência de atraso injustificado para assinatura do Contrato, para o início da execução dos serviços ou entrega dos materiais,
inexecução parcial ou total do contrato, as multas a serem aplicadas observarão os seguintes parâmetros:
5.5.1. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do Contrato por dia de mora na assinatura do Contrato ou atraso no início da execução dos
serviços ou entrega dos materiais, até o máximo de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), o que configurará a inexecução total do
contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
5.5.2. Até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato no caso de inexecução parcial do contrato;
5.5.3. 30% (trinta por cento) do valor do Contrato no caso de inexecução total do contrato.
5.6. Será configurada a inexecução total do objeto, quando:
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5.6.1. Houver atraso injustificado, do início dos serviços ou entrega dos materiais, na totalidade requerida, por mais de 07 (sete) dias corridos após o recebimento pela Contratada da ordem de serviços.
5.6.2. Todos os serviços executados não forem aceitos pelo Município por não atenderem às especificações deste documento, durante 30
(trinta) dias consecutivos de prestação dos serviços ou entrega de materiais.
5.7. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à proponente Contratada:
5.7.1. Se o valor a ser pago à proponente 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.
5.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela proponente Contratada ao Município, este será encaminhado
para inscrição em dívida ativa.
CLÁUSULA SEXTA
DAS ALTERAÇÕES
6.1. 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 SÉTIMA
DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
7.1. O contrato poderá ser rescindo 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, resguardado o interesse público;
c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
6.2. 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;
6.3. 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.
CLÁUSULA OITAVA
DA VIGÊNCIA E DA FISCALIZAÇÃO
7.1. Fica estabelecido que, com a Contratada que será celebrado contrato e que o mesmo deverá 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.
7.2. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados de 1º de julho de 2021, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério do CONTRATANTE, desde que presentes as condições e preços mais vantajosos para a Administração, consoante estabelecido
no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, e, ainda:
a) Haja autorização formal da autoridade competente;
b) Os serviços tenham sido prestados regularmente;
c) A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
d) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
e) A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.
7.3. Caso a empresa proponente 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.
7.4. 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.
7.5. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissão especial designada, que anotará em registro
próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
7.6. A fiscalização e o acompanhamento da execução dos trabalhos da Contratada serão exercidos pela Contratante, a qual poderá, junto
ao representante da Contratada, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem
sanadas no prazo de 02 (dois) dias, serão objeto de comunicação oficial à Contratada, para aplicação das penalidades previstas no Edital.
7.7. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste Contrato, serão registradas pela Contratante, constituindo tais registros, documentos legais.
7.8. Fica nomeado como fiscal do contrato o Secretário de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município, ALCIR JOÃO
DENARDI.
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CLÁUSULA NONA
DO FORO
Fica eleito o foro de Comarca de Joaçaba/SC, para dirimir dúvidas e qualquer litígio oriundo deste Contrato.
E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, de
tudo inteiradas.
Luzerna/SC, 28 de junho de 2021.
ALCIR JOÃO DENARDI
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUTURA E AGROPECUÁRIA
CONTRATANTE
WELDER WESLEY MATSUTANI JUSTINO DE SOUZA
WWM ENGENHARIA E NEGÓCIOS LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1. -------------------------------------------- 			
2. ------------------------------------------Nome: 							Nome:
CPF: 						CPF:

DECRETO 3090

Publicação Nº 3125062

DECRETO Nº 3090 de 29 de junho de 2021.
“ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
JULIANO SCHNEIDER, Prefeito de Luzerna(SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 1759 de 29 de junho de 2021,
DECRETA:
Art.1º - Ficam remanejadas as dotações abaixo até o valor de:
I. Recursos ordinários (000, 001 e 002)
Movimento

Ação

Descrição da ação

Fonte

G.N.D.

Mod.

Valor (R$)

Anulação

2.210

Manutenção da Procuradoria Municipal

000

1

90

30.000,00

Anulação

2.606

Manutenção da Assistência Social

000

1

90

20.000,00

Anulação

2.712

Manutenção do Transporte Escolar - Educação Básica

001

1

90

10.000,00

001

1

90

30.000,00

002

1

90

60.000,00

000

1

90

50.000,00

002

3

90

10.970,00

002

4

90

2.000,00

Anulação

2.708

Anulação

2.504

Anulação

2.730

Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (Gestão / Administração)
Manutenção da Secretaria de Saúde (Gestão / Administração)
Manutenção da Diretoria de Esportes
Manutenção da Secretaria de Saúde (Gestão / Administração)
Manutenção da Secretaria de Saúde (Gestão / Administração)

Anulação

2.504

Anulação

2.504

Anulação

2.507

Assistência Farmacêutica de Média Complexidade

002

3

90

30.000,00

Anulação

2.421

Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio
Ambiente

000

3

50

62.500,0

Anulação

2.730

Manutenção da Diretoria de Esportes

000

3

90

50.000,00

Anulação

2.750

Administração e execução do Fundo da Cultura

000

3

50

89.996,00

Suplementação

2.502

Manutenção do bloco da Atenção Básica

002

3

90

100.000,00

Suplementação

2.502

Manutenção do bloco da Atenção Básica

002

1

90

120.000,00

Suplementação

2.506

Assistência Farmacêutica de Atenção Básica

002

3

90

100.000,00
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Suplementação

2.503

Manutenção do bloco de Média e Alta Complexidade

002

3

93

32.500,00

Suplementação

2.302

Manutenção da Secretaria de Coordenação de Governo e
Gestão

000

3

90

30.000,00

Suplementação

2.740

Apoio para a Difusão Cultural, Resgate da Memória E
Promoção do comércio local

000

3

90

10.000,00

Suplementação

2.240

Manutenção da Consultoria Técnica

000

1

90

12.996,00

Suplementação

2.280

Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico,
Inovação e Administrativa da ITL

000

1

90

12.970,00

Suplementação

2.290

Manutenção do Conselho Tutelar

000

1

90

27.000,00

Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Luzerna(SC), 29 de junho de 2021.
JULIANO SCHNEIDER
Prefeito de Luzerna

EXTRATO DE RESULTADO FINAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 - AULAS DE FUTSAL - PML

Publicação Nº 3124681

MUNICÍPIO DE LUZERNA
EXTRATO DE RESULTADO FINAL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 – PML
Processo Administrativo nº 002/2021 - PML
O Prefeito Municipal, JULIANO SCHNEIDER, no uso de suas atribuições, apresenta o RESULTADO FINAL do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
001/2021, Processo Administrativo nº 002/2021 - PML, nos seguintes termos:
Objeto: O presente Edital de Chamamento Público destinado a celebração de Termo de Fomento, possui por objeto a seleção de Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, para implantação e desenvolvimento de um projeto de atividade esportiva mediante a realização
de aulas gratuitas de futsal, com atendimento de crianças, adolescentes e jovens residentes no Município de Luzerna.
- Organizações da Sociedade Civil habilitadas:
* AJEC – ASSOCIAÇÃO JOAÇABA DE ESPORTE E CULTURA.
- Valor: R$ 29.999,92
A Entidade supracitada atende aos requisitos (Plano de Trabalho e Documentação) para celebração de parceria mediante Termo de Fomento.
Luzerna (SC), 28 de junho de 2021.
JULIANO SCHNEIDER
Prefeito de Luzerna

LEI 1759

Publicação Nº 3125061

LEI Nº 1759 de 29 de junho de 2021.
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ANULAR E SUPLEMENTAR DOTAÇÕES QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
JULIANO SCHNEIDER, Prefeito de Luzerna(SC),
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte
LEI:
Art.1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a remanejar as dotações abaixo até o valor de:
I. Recursos ordinários (000, 001 e 002)
Movimento

Ação

Descrição da ação

Fonte

G.N.D.

Mod.

Valor (R$)

Anulação

2.210

Manutenção da Procuradoria Municipal

000

1

90

30.000,00

Anulação

2.606

Manutenção da Assistência Social

000

1

90

20.000,00
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2.712

Manutenção do Transporte Escolar - Educação Básica

001

1

90

10.000,00

Anulação

2.708

Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
(Gestão / Administração)

001

1

90

30.000,00

Anulação

2.504

Manutenção da Secretaria de Saúde (Gestão / Administração)

002

1

90

60.000,00

Anulação

2.730

Manutenção da Diretoria de Esportes

000

1

90

50.000,00

Anulação

2.504

Manutenção da Secretaria de Saúde (Gestão / Administração)

002

3

90

10.970,00

Anulação
Anulação
Anulação
Anulação
Anulação

2.504
2.507
2.421
2.730
2.750

Manutenção da Secretaria de Saúde (Gestão / Administração)
Assistência Farmacêutica de Média Complexidade
Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
Manutenção da Diretoria de Esportes
Administração e execução do Fundo da Cultura

002
002
000
000
000

4
3
3
3
3

90
90
50
90
50

2.000,00
30.000,00
62.500,0
50.000,00
89.996,00

Suplementação

2.502

Manutenção do bloco da Atenção Básica

002

3

90

100.000,00

Suplementação
Suplementação
Suplementação
Suplementação

2.502
2.506
2.503
2.302

002
002
002
000

1
3
3
3

90
90
93
90

120.000,00
100.000,00
32.500,00
30.000,00

Suplementação

2.740

Manutenção do bloco da Atenção Básica
Assistência Farmacêutica de Atenção Básica
Manutenção do bloco de Média e Alta Complexidade
Manutenção da Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão
Apoio para a Difusão Cultural, Resgate da Memória E Promoção
do comércio local

000

3

90

10.000,00

Suplementação

2.240

Manutenção da Consultoria Técnica

000

1

90

12.996,00

Suplementação

2.280

000

1

90

12.970,00

Suplementação

2.290

000

1

90

27.000,00

Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Administrativa da ITL
Manutenção do Conselho Tutelar

Art. 2º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Luzerna(SC), 29 de junho de 2021.
JULIANO SCHNEIDER
Prefeito de Luzerna

PL 042/2021 - PE 028/2021 - MATERIAIS METÁLICOS - PML
MUNICÍPIO DE LUZERNA
EXTRATO DE EDITAL
Processo Licitatório nº 042/2021 - PML
Pregão Eletrônico nº 028/2021 – PML

Publicação Nº 3124979

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3138E71D9167AB3DAB31A463B0CA6D7A7A2CF5CE

O MUNICÍPIO DE LUZERNA (SC), por intermédio da SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUTURA E AGROPECUÁRIA,
representada neste ato por seu Secretário, Sr. ALCIR JOÃO DENARDI, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço destinado à aquisição, de forma parcelada, de materiais metálicos para
utilização em faixas elevadas e em grades de bocas de lobo nas ruas do Município de Luzerna/SC, em conformidade com este Edital e
Anexos que o integram.
REGIMENTO: Lei Federal nº 10.520/02, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/06, dos Decretos Municipais nº
918/2007, 2.631/2018 e 2920/2020, 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.
DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO:
O Pregão Eletrônico será processado através do sistema BLL: www.bll.org.br
Recebimento das propostas: do dia 30/06/2021 a partir das 13h até o dia 12/07/2021 às 13h30min.
Abertura das propostas: dia 12/07/2021 às 13h30min.
Início da sessão de disputa de lances: dia 12/07/2021 às 14h.
Referência de tempo: horário de Brasília (DF).
LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS:
O Edital está disponível na íntegra nos sítios da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL (www.bll.org.br) e do Município de Luzerna
(www.luzerna.sc.gov.br).
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Mafra
Prefeitura
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2021

Publicação Nº 3124654

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2021
Contratante: O MUNICÍPIO DE MAFRA
Empresa Registrada: CARLOS FRANCISCO VALÉRIO-ME
CNPJ: 11.899.959/0001-27
Porcentagem de Desconto: 70,87% (setenta virgula oitenta e sete por cento).
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à
frota do Município de Mafra/SC, Policia Militar, com fornecimento de peças e acessórios de reposição.
Vigência: A vigência da presente ATA é a partir de sua assinatura até 06 de maio de 2022.
Foro: Comarca de Mafra

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2021

Publicação Nº 3124644

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021
Contratante: O MUNICÍPIO DE MAFRA/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ nº 31.905.076/0001-90
Objeto: aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica da Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde.
Modalidade Processo Licitatório n.º 331/2020. Pregão Eletrônico – RP Nº 073/2020.
Data Assinatura do termo aditivo: 02 de junho de 2021.
Valor do Termo Aditivo:
Item

Descrição

Valor Unitário Inicial R$

48

37951 - Clopidogrel comprimido75 mg

R$ 0,26

Valor Unit. atual com Reequilíbrio
Financeiro (Revisão) R$
R$ 0,36

Foro: Comarca de Mafra
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Câmara Municipal
RESOLUÇÃO Nº 08, DE 21 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124742

RESOLUÇÃO Nº 08, de 21 de junho de 2021
ALTERA A RESOLUÇÃO Nº 01, DE 18 DE JANEIRO DE 2021, QUE "FIXA CALENDÁRIO
DE SESSÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2021".
A Vereadora Dircelene Dittrich Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Mafra, no uso
de suas atribuições que lhe confere o art. 32, inciso II da Lei Orgânica do Município de
Mafra e demais atribuições regimentais, e,
CONSIDERANDO que a saúde é direito social fundamental (CF, art. 6º), garantido
mediante a implementação de políticas que, dentre outros objetivos, visem à redução do
risco de doença e de outros agravos (CF, art. 196);
CONSIDERANDO a edição da Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre
as medidas para o enfretamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 11 de março
de 2020, que a contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, caracteriza
pandemia; e
CONSIDERANDO a adoção de medidas que visam minimizar as possibilidades de
contágio do coronavírus por diversos outros órgãos da Administração Pública em todos os
níveis da Federação,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o art. 1º da Resolução nº 01, de 18 de janeiro de 2021, passando a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º Fixa o Calendário de Sessões Ordinárias para o exercício de 2021, como segue:
Fevereiro 02, 09, 16 e 23.
Março 02, 09,16, 23 e 30.
Abril 06, 13, 20 e 27.
Maio 04, 11, 18 e 25.
Junho 01, 08, 15, 22 e 29.
Julho 06 e 13.
Agosto 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31.
Setembro 13, 14, 20, 21, 27 e 28.
Outubro 04, 05, 11, 18, 19, 25, 26.
Novembro 08, 09, 16, 22, 23, 29 e 30.
Dezembro 06, 07, 13 e 14."
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Mafra/SC, 21 de junho de 2021.
VER.ª DIRCELENE DITTRICH PINTO
Presidente
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Major Vieira
Prefeitura
AVISO EXTRATO CONTRATO N°70.2021

Publicação Nº 3124415

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA/SC
EXTRATO DE CONTRATO Nº 070/2021
Espécie: Contrato nº 070/2021; Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMÓVEL NOVO, ZERO KM, 5 PASSAGEIROS, ANO/ MODELO NÃO
INFERIOR A 2021, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; Valor: R$70.000,00 (Setenta mil reais);
Contratante: Prefeitura de Major Vieira/SC; Contratada: MALLON & CIA LTDA; Origem: Pregão Presencial 022.2021; Vigência: 31/12/2021.
Adilson Lisczkovski - Prefeito Municipal de Major Vieira/SC.

AVISO EXTRATO CONTRATO N°71.2021

Publicação Nº 3124492

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA/SC
EXTRATO DE CONTRATO Nº 071/2021
Espécie: Contrato nº 071/2021; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA MODULADA (FM), PARA DIVULGAÇÃO DOS INFORMATIVOS E PROGRAMA SEMANAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA; Valor: R$ 62.400,00 (Sessenta e dois mil e quatrocentos reais); Contratante: Prefeitura de Major Vieira/SC; Contratada: RADIO PLANALTO DE MAJOR VIEIRA LTDA;
Origem: Pregão Presencial 023.2021; Vigência: 31/12/2021. Adilson Lisczkovski - Prefeito Municipal de Major Vieira/SC.

LEI MUNICIPAL Nº. 2.539, DE 22 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123804

LEI MUNICIPAL Nº. 2.539, DE 22 DE JUNHO DE 2021
RATIFICA O PROTOCOLO DE INTENÇÕES E AUTORIZA O INGRESSO DO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA NO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ADILSON LISCZKOVSKI, Prefeito de Major Vieira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que o POVO DE
MAJOR VIEIRA por seus representantes na Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e ele SANCIONA a presente
LEI:
Art. 1º. Fica ratificado na íntegra o Protocolo de Intenções do Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA (Segunda Alteração
e Consolidação), em anexo, nos termos da Lei Federal n. 11.107/05 e Decreto Federal n. 6.017/07.
Art. 2º. Fica autorizado o ingresso do Município de Major Vieira no Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA, nos termos do
Protocolo de Intenções.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Major Vieira, SC, 22 de junho de 2021
ADILSON LISCZKOVSKI
Prefeito
Registrado e publicado no DOM – Diário Oficial dos Municípios no dia 22.06.2021 e site www.majorvieira.sc.go.br em 22.06.2021
Joel....
Secretario de Adm. e Planejamento
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Maracajá
Prefeitura
DISPENSA 047/2021

Publicação Nº 3124540

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MARACAJÁ
SEÇÃO DE LICITAÇÃO
http://www.maracaja.sc.gov.br
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA E DO
CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO, COM REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO (PDP) DO MUNICÍPIO DE MARACAJÁ/SC.
Processo Administrativo nº 404/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2021
O MUNICÍPIO DE MARACAJÁ/SC, com sede na Avenida Getulio Vargas, nº 530, Centro, Maracajá-SC, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o No. 82.915.026/0001-24, neste ato representado pelo Sr. ANIBAL BRAMBILA, Prefeito Municipal, portador da Cédula de
Identidade n° 5045998, expedida pelo SSP de SC, e inscrito no CPF sob o n° 274.841.906-59, lavra o presente Termo de Dispensa para a
contratação dos serviços constantes no item abaixo - OBJETO, de acordo com o art. 26 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993
e regido pela mesma, diante das condições e do fundamento legal expressos no presente, que atendam às necessidades da PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARACAJÁ, mediante adesão ao(s) ANEXO(s) deste Instrumento contratual que, individualmente, caracteriza(m) cada modalidade envolvida.
1. OBJETO
1.1. Contratação de serviço para levantamento aerofotogramétrico, atualização da base cartográfica e do cadastro técnico imobiliário, com
revisão do plano diretor participativo (PDP), incluindo os seguintes serviços:
1.1.1. Aerolevantameto e Geração de Ortofotos GSD-5cm do perímetro urbano;
1.1.2. Cadastro imobiliário de 4.000 unidades, distrubuídas em lotes e edificações do perímetro urbano;
1.1.3. Implantação de Rede Geodésica Municipal 5 pares;
1.1.4. Consultoria na Revisão do Plano Diretor Participativo;
1.1.5. Capacidade técnica da equipe municipal que irá conduzir o Plano Diretor;
1.1.6. Participação em Reuniões técnicas para solucionar dúvidas;
1.1.7. Elaboração dos produtos Cartográficos finais para anexo ao Plano Diretor;
2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1. Fundamenta-se a presente dispensa de licitação nos moldes do artigo 24, inciso XIII da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, em
face de contratação de empresa para realização de elaboração de levantamento aerofotogramétrico, atualização da base cartográfica e do
cadastro técnico imobiliário, com revisão do Plano Diretor Participativo (PDP), do Municipio de Maracajá/SC.
Ainda, a Súmula no. 250, expedida pelo Tribunal de Contas da união, aponta o caminho a ser seguido na dispensa de licitação de acordo
com o dispositivo anteriormente citado:
“ A contratação de instituição sem fins lucrativos, com dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei 8666/93, somente é
admitida nas hipóteses em que houver nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, a natureza da instituição e o objeto contratado, além
de comprovada a compatibilidade com os preços de mercado.”
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
3.1. O município de Maracajá/SC, não possui base cartográfica própria e encontra-se com situação cadastral desatualizada. O plano diretor
apresenta várias inconsistência e desatualizações, que muitas vezes impedem e/ou dificultam o desenvolvimento do minicípio. Além disso,
ambos os estudos devem ser atualizados constantemente, o que não vem ocorrendo.
3.2. Em situações como a supra narrada, qual seja, de necessidade de contratação de instituição idônea que possa executar nos moldes
necessitados pela administração, atividade de desenvolvimento institucional, como é o caso do presente processo, a legislação pátria (lei
8.666/93) admitiu que a contratação seja executada por intermédio de dispensa do processo licitatório, estabelecendo em seu artigo 24
inciso XIII, que:
“XIII – na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento
institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos”
3.3. Nota-se que a dispensa de licitação, para que possa ocorrer, deve ser precedida da confirmação de que a entidade a ser contratada
atende a todos os requisitos inscritos no inciso XIII do art. 24 da Lei n.º 8.666/93, vale dizer, seja brasileira, seu estatuto ou regimento
prevejam os fins ali mencionados, seja reputada como de comportamento ético-profissional inquestionável e, conjuntamente, não persiga
fins lucrativos.
3.4. Nestes mister e, em análise aos termos ali acostados, verifica-se a necessidade de comprovação de algumas prerrogativas para
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viabilidade e concretização jurídica da Contratação:
3.4.1. Instituição Brasileira: Tal requisito é prontamente caracterizado face análise de sua constituição, presente nos Artigos 1° e 3º do seu
Estatuto, que assim discorre:
Artigo 1º. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA, denominada simplesmente FUCRI, instituída pela Lei Municipal número 697, de 22 de
junho e 1968, com sua legislação consolidada pela Lei Municipal número 2.897 de 15 de outubro de 1993, com sede e foro na Comarca
de Criciúma, Estado de Santa Catarina, entidade de fins não lucrativos, de finalidade filantrópica, é uma pessoa jurídica de direito privado.
[...]
Artigo 2º. A duração da FUCRI é por prazo indeterminado. Artigo 3°. A FUCRI tem por finalidade:
I. Manter a Universidade do Extremo Sul Catarinense, neste Estatuto denominada UNESC.
II. Criar, organizar e manter estabelecimentos de ensino em todos os níveis.
III. Prestar assistência social à comunidade.
IV. Promover a divulgação de assuntos de natureza educacional, técnica, científica e cultural.
V. Promover ações que visem ao aprimoramento do ser humano na sociedade, valendo-se dos meios necessários à consecução de seus
objetivos.
VI. Criar, organizar e manter entidades que possam servir de campo de estágio aos acadêmicos.
VII. Gerar, transferir e aplicar tecnologias, das diversas áreas de conhecimento para as atividades econômicas, os poderes públicos e os
agentes organizados da sociedade regional.
VIII. Promover integração com a comunidade por meio de atividades de extensão, de forma interativa com os processos de aprendizagem
do conhecimento cientifico.
Artigo 7.º Para a consecução de seus objetivos, a FUCRI poderá:
I. Celebrar atos de naturezas diversas, com entidades de direito público ou privado, sejam elas nacionais ou internacionais.
3.5. No tocante verifica-se que tem caracterização material de incumbida Estatutariamente da Pesquisa e do Ensino bem como do Desenvolvimento Institucional, preenchendo assim o requisito legal supramencionado.
3.6. Inquestionável Reputação Ético-Profissional: requisito diametralmente comprovado, o qual passa-se a analisar alguns pontos com ênfase sistemática e objetiva como posicionar-se a respeito do tempo que labora e executa atividades no cenário da Administração Pública,
atestamento da satisfatoriedades destes serviços, bem como o suporte técnico vinculado as atividades objeto deste objeto.
3.7. Tal requisito pode-se compelido em análise singela do acervo. Ainda há de se analisar a satisfatoriedade quanto a execução destas
atividades, ponto este exaustiva e inequivocamente comprovado, conforme atestados técnicos, expedidos por Entidades contratantes dos
serviços da FUCRI.
3.8. Verifica-se, também, a enorme capacidade técnica e profissional por ter, a FUCRI, como instituidora a Universidade do Extremo Sul
Catarinense - UNESC, ou seja, por força de instituição regimental e, de Termo de Convênio para Cooperação Operacional e Técnico Científica celebrado entre FUCRI e UNESC, clarifica a conduta profissional atrelada aos serviços executados, por entender que a Universidade
corroborará além da formação dos profissionais específicos, que poderão laborar nas atividades a serem contratadas, como, também, por
colocar a disposição o seu corpo docente e profissional, para realização dos Projetos a serem desenvolvidos.
3.9. Nesta seara solidifica-se que a Inquestionável Reputação Ético-Profissional apresenta-se na análise das atividades desenvolvidas para a
Administração Pública, em seus diversos níveis, conforme atestados técnicos acostados, bem como o considerável tempo de exercícios destas atividades, além de estar vinculada diretamente ao corpo docente e profissional da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC.
3.10. Nestes termos e, diante das manifestações apresentadas e das análises efetuadas, constata-se, sui generis, a inquestionabilidade no
que concerne a Reputação Ético-Profissional da Fundação Educacional de Criciúma – FUCRI.
3.11. Não Tenha Fins Lucrativos: tal determinação é claramente comprovada analisando e auferindo as terminologias acostadas em seu
Estatuto e, principalmente pela velação exercida, durante o seu exercício, pelos Órgãos de sua administração (Conselhos).
3.12. Ante todo o exposto conclui-se que a FUCRI apresenta todos os instrumentos que caracterizam a sua não lucratividade no exercício
de suas atividades, conforme se constata na análise de seu Estatuto e das suas determinações estatutárias, colegiadas e ministeriais fiscalizatórias que comprovarão e, principalmente, atestarão para cumprimento integral deste requisito.
4. JUSTIFICATIVA DO PREÇO
4.1. Realizou-se pesquisa de mercado, entretanto, conforme demonstram os documentos anexados ao presente processo de dispensa,
verificou-se que a proposta apresentada pela Fundação Educacional de Criciúma – FUCRI, mostrou-se a mais vantajosa e adequada à necessidade pelo grau de especialização decorrente da reputação profissional, experiência e conhecimentos compatíveis com a dimensão e
complexidade dos serviços objeto da presente dispensa de licitação. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços
técnicos especializados objeto do presente contrato, os valores a seguir discriminados:
4.1.1. O valor total para realização dos serviços é de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil) que correspondem aos seguintes Serviços:
1) Aerolevantamento
2) Cadastro Imobiliário
3) Base Cartográfica
4) Revisão do Plano Diretor
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5. PRAZO DE EXECUÇÃO
5.1. O prazo de execução do presente procedimento é de 24 meses a partir do inicio dos trabalhos.
6. DO CONTRATADO
6.1. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA – FUCRI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída pela Universidade
do Extremo Sul Catarinense – UNESC, inscrita no CNPJ sob o nº 83.661.074/0001-04, situada na Av. UNIVERSITARIA, nº 1105, Bairro UNIVERSITARIO, CEP 88.806-000, Criciúma/SC.
7. FORMA DE PAGAMENTO
7.1. O pagamento do valor será de 8% no primeiro mês, para mobilização inical dos trabalhos e realização do aerolevantamento, e o restante
parcelado em quantias iguais no decorrer dos próximos 23 meses.
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.3.90.00.00.00.00.00 0080 (11)
3.3.90.00.00.00.00.00 0080 (138)
9. DO FORO
9.1. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de composição amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente DISPENSA DE LICITAÇÃO, independente de outro que por mais privilegiado seja, será o da Comarca de
ARARANGUA/SC.
10. DELIBERAÇÃO
10.1. Considerando o acima exposto e, considerando os autos do processo licitatório em questão acolho as justificativas da dispensa de licitação, e tendo em vista todas as condições apresentadas retro, encerra-se o presente Termo de Dispensa, sendo assinado pelo responsável
da unidade requisitante e pela Comissão Permanente de Licitações e submetida à apreciação da autoridade superior, para que produzam
seus efeitos legais.
10.2. E, tendo em vista todas as condições apresentadas retro, encerra-se o presente, sendo assinado pelo responsável da unidade requisitante e pela autoridade superior, para que produzam seus efeitos legais
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Para formalização do contrato a empresa fica obrigada a apresentar a Comissão de Licitação os seguintes documentos: cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto provando que a mesma pode fornecer os serviços a serem contratados, Cartão de Inscrição no CNPJ/
MF, copia RG e CPF do Presidente, além de prova de regularidade Federal, Estadual, Municipal da sede da empresa, FGTS, Trabalhista e
Falências.
11.2. Este processo de dispensa de Licitação subirá de imediato à Assessoria Jurídica Municipal para que dele emita o seu parecer, após
subirá à autoridade superior para ratificação e posteriormente ser publicado na imprensa oficial, como condição para eficácia do ato.
11.3. Integram o presente Termo de Dispensa, como se nele estivessem transcritos, os seguintes anexos:
11.3.1. Anexo I: Termo de Referencia;
11.3.2. Anexo II: Minuta de Contrato.
Maracajá/SC, 24 de junho de 2021.
EDILANE ROCHA NICOLEITE
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA E DO
CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO, COM REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO (PDP).
1. JUSTIFICATIVA
O município de Maracajá/SC, não possui base cartográfica própria e encontra-se com situação cadastral desatualizada. O plano diretor
apresenta várias inconsistências e desatualizações, que muitas vezes impedem e/ou dificultam o desenvolvimento do município. Além disso,
ambos os estudos devem ser atualizados constantemente, o que não vem ocorrendo, justificando-se especificamente conforme necessidades detalhadas abaixo:
• Levantamento aerofotogramétrico e atualização da Base Cartográfica, municipal com colocação de marcos georreferenciados;
• Ampliação do Cadastro Imobiliário, bem como a atualização cadastral dos imóveis no município, pois desde a última expansão do perímetro urbano não foi lançando nenhum Boletim de Cadastro Imobiliário;
• Atualização e aprovação da Lei que institui os bairros juntamente com novo zoneamento urbano (Plano Diretor) e atualização dos mapas
municipais para podermos agilizar as liberações de viabilidade para empresas que queiram, instala-se em nosso município;
• Revisão de valores de IPTU, através da revisão da Planta Genérica de valores Imobiliários , nas seções que encontram-se em litígio;
2. OBJETO
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Contratação de serviço de para levantamento aerofotogramétrico, atualização da base cartográfica e do cadastro técnico imobiliário, com
revisão do plano diretor participativo (PDP), incluindo os seguintes produtos:
•
•
•
•
•
•
•

Aerolevantamento e Geração de Ortofotos GSD-5cm do perímetro urbano;
Cadastro imobiliário de 4.000 unidades, distribuídas em lotes e edificações do perímetro urbano;
Implantação de Rede Geodésica Municipal 5 pares.
Consultoria na Revisão do Plano Diretor Participativo;
Capacitação técnica da equipe municipal que irá conduzir o Plano Diretor;
Participação em Reuniões técnicas para solucionar dúvidas;
Elaboração dos produtos Cartográficos finais para anexo ao Plano Diretor.

3. DESCRIÇÃO DOS PRUDUTOS
3.1 AEROLEVANTAMENTO
O aerolevantamento deve ser realizado, considerando o conjunto de técnicas de geoprocessamento mais indicadas para obtenção de informações remotas da parte terrestre, por meio de sensor instalado em plataforma aérea gerando como produto final Ortofotos. Devem ser
adotadas as seguintes metodologias:
• Delimitação da área de estudo;
• Implementação de pontos de controle no município, a fim de permitir a geolocalização, amarração e posteriormente as correções do
ortomosaico;
• Aerolevantamento para obtenção da imagem;
• Processamento da imagem.
3.2 CADASTRO IMOBILIÁRIO
O Cadastro imobiliário deverá fornecer informações básicas para a tributação imobiliária e para o fornecimento de dados para o planejamento e gestão do território. A atividade deverá compreender as seguintes etapas:
• Identificação das unidades territoriais e prediais;
• Coleta em campo das informações, de acordo com o código tributário municipal;
• Espacialização e identificação das unidades na base cartográfica;
• Inserção das informações no sistema tributário.
3.3 BASE CARTOGRÁFICA
A base cartográfica deverá ser apresentada como uma ferramenta de gerenciamento do território, para a base cartográfica municipal, onde
deverão ser utilizadas as informações existentes fornecidas pela Prefeitura Municipal de Maracajá, associadas ao aerolevantamento e atualizações cadastrais realizadas pelo próprio estudo, considerando:
• Organização da Base Cartográfica existente;
• Padronização dos dados vetoriais;
• Desenho em ambiente CAD/Shape;
• Elaboração de Produto Cartográfico na escala 1/1000
• Entrega em PDF, DWG e SHP.
3.4 REVISÃO DO PLANO DIRETOR
O Plano Diretor é o instrumento básico da política de planejamento e desenvolvimento urbano instituído pelo Estatuto da Cidade, por meio
da Lei 10.257/2001. Esta Lei orienta a evolução e o crescimento urbano de todo o território municipal, reunindo os demais instrumentos e
estabelecendo como cada porção do território municipal cumpre sua função social.
O Plano Diretor deverá ser revisado considerando o diagnóstico municipal existente, a coleta de informações com os servidores e com a administração, e deverá integrar a participação popular e membros da sociedade civil. Neste sentido, como ferramentas de gestão democrática
as consultas públicas se fazem necessárias no sentido de extrair a leitura da realidade municipal.
4. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de execução total e de vigência do contrato será de 24 meses, sendo que a entrega dos produtos deverá ocorrer a medida que os
serviços forem sendo executados, da seguinte forma:
• Aerolevantamento - em até 60 dias, após o contrato;
• Cadastro imobiliário - entregue a medida que as unidades forem sendo levantadas, com preenchimento diretamente no sistema Beta, com
conclusão de pelo menos 50% das unidades cadastrais até novembro de 2021;
• Base cartográfica e atualização do plano diretor - em até 24 meses.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Pagamento: 8% no primeiro mês, para mobilização inicial dos trabalhos e realização do aerolevantamento, e o restante parcelado em quantias iguais no decorrer dos próximos 23 meses.
6. DO VALOR
Com base nas propostas orçamentárias recebidas, e considerando o princípio da economicidade, será admitido apenas o menor valor para
realização deste serviço, que é de R$ 280.000,00.
7. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
O contrato será acompanhado diretamente pelo Departamento de Obras através de seu diretor Eng. Civil João Pedro Rizzotto e pelo Departamento de Meio Ambiente através de seu diretor Eng. Agrimensor Flavio Scheffer.
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JOÃO PEDRO RIZZOTTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS
FLAVIO SCHEFFER
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
ANEXO II
“MINUTA DE CONTRATO”
CONTRATO Nº XXX//20XX
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICIPIO DE MARACAJÁ E DE OUTRO A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX,
NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
O MUNICÍPIO DE MARACAJÁ, com sede na Avenida Getulio Vargas, nº 530, Centro, Maracajá-SC, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o No. 82.915.026/0001-24, neste ato representado pelo Sr. ANIBAL BRAMBILA, Prefeito Municipal, portador da Cédula de
Identidade n° 5045998, expedida pelo SSP de SC, e inscrito no CPF sob o n° 274.841.906-59, doravante denominada CONTRATANTE e a
fundação XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº XXXXXXXXXXXXX,
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu XXXXXXXXXXX, Sr. XXXXXXXXXXX, representante legal, portador da
Cédula de Identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXXX e inscrito no CPF sob o nº XXXXXXXXXXXXXX, decorre do Processo de Licitação DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 047/2021 - Homologado em XX/XX/20XX, que passa a integrar este contrato independentemente de transcrição, juntamente com a proposta da CONTRATADA. Sujeitam-se as partes às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações
pertinentes, com suas ulteriores alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PRAZO
O presente contrato tem por objeto a contratação de serviço para levantamento aerofotogramétrico, atualização da base cartográfica e do
cadastro técnico imobiliário, com revisão do plano diretor participativo (PDP)do Municipio de Maracajá.
A prestação dos serviços constantes deste instrumento cumprirá com todas as formas, especificações, observações, condições e disposições
estabelecidas na DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº xxx/2021 propostas de assessoria técnica, demais anexos, presente instrumento e aquelas
estabelecidas pelo CONTRATANTE. O objeto abrange a execução, pela CONTRATADA, de todos os serviços/atos/procedimentos que se fizerem necessários ao seu pleno e total cumprimento.
O presente contrato, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº XX/20XX, propostas de solução em serviços e demais anexos são complementares entre
si, de forma que qualquer especificação, obrigação ou responsabilidade constante em um e omitido em outro, será considerado existente
para todos os fins. A prestação de serviços observará, além das disposições legais e regulamentares já mencionadas, todas as demais normas, regulamentações e legislações aplicáveis a espécie. O presente contrato vigorará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da
data de sua assinatura. O prazo para execução do objeto será de 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura do contrato, observadas
e cumpridas as demais condições estabelecidas na DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº XX/20XX, propostas de solução em engenharia e demais
anexos e no presente instrumento. Esse prazo poderá ser alterado ou prorrogado, observadas as condições estabelecidas pelo CONTRATANTE e pela Lei nº. 8.666/93. A partir do início deste contrato, fica a CONTRATADA totalmente responsável em cumprir o objeto do presente
instrumento, sob pena de aplicação das penalidades.
a) CONSIDERANDO que a CONTRATADA tem interesse em prestar serviços voltados ao Desenvolvimento Institucional no Município de Maracajá, em estrita consonância com as condições ora estabelecidas.
b) CONSIDERANDO que a CONTRATANTE prestou, dentre outras informações, a completa especificação dos serviços a serem prestados,
bem como a infra- estrutura necessária para prestação dos serviços ora contratados.
c) CONSIDERANDO que a CONTRATADA declara reunir todas as condições técnicas, operacionais e econômicas para a prestação dos serviços objeto do presente Contrato de Prestação de Serviços e se declara, também, ciente dos riscos, expectativas e conveniências do negócio
objeto deste instrumento.
d) RESOLVEM as PARTÍCIPES celebrarem o presente Contrato Administrativo de Prestação de Serviços com as cláusulas e condições adiante
pactuadas.
CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DOS PROFISSIONAIS E DAS RESPONSABILIDADES.
A prestação dos serviços que constituem o objeto deverá ser total, integral e exclusivamente executada e realizada pela CONTRATADA, sem
quaisquer restrições. A CONTRATADA deverá apresentar todo o aparato e toda a estrutura, sejam elas de que naturezas forem, necessárias
a prestação dos serviços, em pleno e total funcionamento. Toda a execução do objeto dar-se-á obrigatoriamente através de profissional(is)
devidamente habilitado(s), capacitado(s), treinado(s),equipado(s) (inclusive no que tange aos itens de proteção) e regularmente inscrito(s)
junto ao órgão competente (quando necessário). É de plena, exclusiva e total responsabilidade da CONTRATADA, a prestação e o cumprimento de todos os serviços e o fornecimento de toda mão de obra, pessoal, equipamentos, maquinários, veículos e materiais necessários à
plena execução do objeto e demais atribuições, obrigações e responsabilidades constantes da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº XX/20XX, propostas de assessoria técnica, demais anexos e do presente instrumento, bem como arcar, de forma única e exclusiva, com todo e qualquer
encargo trabalhista, fiscal, securitário, previdenciário, social comercial ou de outra natureza (inclusive aqueles denominados como FGTS,
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INSS, PIS, SEGURO), dentre outros, resultante de qualquer vínculo empregatício ou não, salvo no caso de comprovada imunidade/isenção.
Tais responsabilidades, ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao CONTRATANTE ou a qualquer entidade e
pessoa ele vinculado ou terceiro.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O valor total para realização dos serviços é de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil) que correspondem aos seguintes serviços:
● Aerolevantamento
● Cadastro Imobiliário
● Base Cartográfica
● Revisão do Plano Diretor
O pagamento será feito em favor da Contratada, mediante depósito bancário, em parcelas mensais, após a execução dos serviços, e apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual será conferida e atestada pelo setor competente, conforme detalhado abaixo:
O pagamento do valor será de 8% no primeiro mês, para mobilização inical dos trabalhos e realização do aerolevantamento, e o restante
parcelado em quantias iguais no decorrer dos próximos 23 meses totalizando R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil).
Os serviços não previstos neste Contrato de Prestação Serviços que vierem a ser solicitados pelo CONTRATANTE poderão ser objeto de
prévios ajustes entre as PARTÍCIPES por meio de expresso TERMO ADITIVO firmado pelos seus representantes legais; e. As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Dotação Utilizada
3.3.90.00.00.00.00.00 0080 (11)
3.3.90.00.00.00.00.00 0080 (138)
CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Durante o prazo de vigência deste Contrato de Prestação de Serviços, sem prejuízo das demais obrigações assumidas e sob pena de rescisão
imediata deste instrumento e consequente aplicação das penalidades previstas neste Contrato, a CONTRATADA obriga-se a:
1. Atender integralmente, durante o prazo de execução deste Contrato de Prestação de Serviços, os níveis de qualidade de serviços acordados na Assinatura deste instrumento, inclusive quanto aos prazos e condições de execução do objeto acordado, mantendo essas condições
durante o período de vigência deste acordo;
2. Operar fornecendo todos os recursos necessários à execução dos serviços abrangidos por este Contrato de Prestação de Serviços, com
exceção daqueles expressamente previstos neste instrumento como de obrigação do CONTRATANTE;
3. Planejar, conduzir e executar os serviços objeto deste Contrato de Prestação de Serviços, com rigorosa e integral observância às disposições deste instrumento, às determinações legais e atendendo às normas estabelecidas pelo CONTRATANTE;
4. Executar os serviços que lhe competem e que são objetos deste Contrato de Prestação de Serviços, utilizando-se de profissionais especializados e em número suficiente para realização e satisfação das necessidades dos serviços, no prazo acordado neste instrumento;
5. Responsabilizar-se, direta ou regressivamente, única e exclusivamente, pelos contratos de trabalho de seus profissionais, arcando integralmente com salários, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e tributários decorrentes da incidência ou que venham a incidir
direta ou indiretamente sobre o custo dos serviços prestados, respondendo inclusive pelos eventuais inadimplementos trabalhistas em que
possam incorrer não podendo ser arguida solidariedade ou subsidiariedade do CONTRATANTE, inexistindo, dessa forma, qualquer vinculação empregatícia entre os seus profissionais, prepostos, contratados e/ou subcontratados da CONTRATADA com relação ao CONTRATANTE;
6. Responsabilizar-se, ainda, por todos os prejuízos, perdas e danos, indenizações, multas, condenações judiciais, condenações administrativas e quaisquer outras despesas incorridas, decorrentes de qualquer ação indevida e/ou omissões de seus profissionais, prepostos,
contratados e/ou subcontratados, em decorrência da execução de serviços, causados ao CONTRATANTE, seus funcionários ou terceiros,
eximindo o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade neste sentido;
7. Facilitar a ação do CONTRATANTE no acompanhamento e fiscalização de todas as fases dos serviços, permitindo o acesso aos documentos
e locais pertinentes ao cumprimento do presente Contrato de Prestação de Serviços;
8. Cumprir rigorosamente os prazos de prestação de serviços acordados, responsabilizando-se por todas as perdas e danos que o CONTRATANTE venha a incorrer, direta ou indiretamente, em decorrência dos atrasos na prestação dos serviços por culpa exclusiva da CONTRATADA; e
9. De acordo com o disposto neste instrumento e a fim de atender ao bom desempenho das obrigações pactuadas, a CONTRATADA obriga-se a realizar os serviços de forma regular na mesma quantidade contratada.
CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
Durante o prazo de vigência deste Contrato de Prestação de Serviços, sem prejuízo das demais obrigações assumidas e sob pena de rescisão
imediata deste instrumento, o CONTRATANTE obriga-se a:
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1. Fornecer todas as informações e instrumentos necessários à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita
consecução do mesmo e a forma de como ele deve ser entregue, sempre considerando o lapso temporal adequado a cada solicitação;
2. Disponibilizar todos os meios necessários à completa e irrestrita execução deste instrumento;
3. Prover todos os meios necessários à realização do objeto do Contrato, particularmente aqueles em que lhe são afetos;
4. Fiscalizar e supervisionar a execução do Contrato;
5. Fornecer à CONTRATADA elementos técnicos e jurídicos próprios do Município de Maracajá;
6. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência que interfira na execução dos serviços.
CLÁUSULA SEXTA - DA EVENTUALIDADE E NÃO SUBORDINAÇÃO QUANTO AO SERVIÇO PRESTADO
A CONTRATADA executará única e exclusivamente o objeto deste instrumento, não havendo qualquer tipo de subordinação ou vínculo empregatício entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Na hipótese de rescisão com fundamento no disposto na CLÁUSULA SÉTIMA, a parte inadimplente ficará obrigada a pagar, à parte adimplente, multa contratual correspondente a 20% (vinte por cento) do valor correspondente à última fatura emitida.
A multa prevista no item anterior deverá ser paga em até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação de rescisão contratual, independentemente da emissão de qualquer Nota Fiscal/Fatura.
O pagamento da multa acima estabelecida não constitui a única forma de indenização por rescisão contratual, de forma que não engloba
o pagamento das perdas e danos suportados pela parte inocente em decorrência do descumprimento obrigacional praticado pela parte
inadimplente.
Na hipótese de atraso no pagamento da multa contratual, incidirá os mesmos acréscimos previstos pela Legislação.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
A rescisão contratual poderá ser: - pela paralisação dos serviços; - pela transmissão ou cessão a terceiros, pela CONTRATADA, do objeto
deste contrato, sem prévia anuência por escrito do CONTRATANTE; - pelo ato de autoridade ou lei superveniente, que torne a execução
deste contrato formal ou materialmente impraticável; - unilateralmente e a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, desde que notifique previamente a CONTRATADA; - amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente,
reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência para Administração; - determinada por ato unilateral e escrito da
Administração, nos casos enumerados nos incisos I à XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93. A inexecução total ou parcial do
contrato enseja sua rescisão pelo CONTRATANTE, com as consequências previstas na CLÁUSULA SÉTIMA. Constituem também motivos
para rescisão do contrato, aquele constante do art. 77 e as demais disposições constantes do art. 78, tudo da Lei Federal nº. 8.666/93. Em
caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem que haja culpa ou dolo da CONTRATADA, será
esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78,
acarretará as consequências previstas no art. 80, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo daquelas previstas neste instrumento.
Independentemente das sanções aplicáveis, a critério do CONTRATANTE, a rescisão importará em: a) aplicação da pena de suspensão de
direito de licitar com o CONTRATANTE e seus órgãos descentralizados, pelo prazo de até 2 (dois) anos; b) declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, (a
juízo dos CONTRATANTE). A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, ponderando-se sua natureza, a gravidade da
falta e a extensão do dano efetivo ou potencial, assegurando-se defesa ao infrator.
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
As PARTÍCIPES declaram, sob as penas da Lei, que os procuradores/representantes legais abaixo subscritos encontram-se devidamente
constituídos na forma dos respectivos estatutos/contratos sociais, com poderes para assumir as obrigações ora ACORDADAS.
As PARTÍCIPES declaram que, caso alguma das partes não possa cumprir qualquer de suas obrigações por motivo de força maior ou caso
fortuito, conforme Código Civil, o presente contrato permanecerá em vigor, mas a obrigação afetada ficará suspensa por tempo igual ao de
duração do evento e proporcionalmente aos seus efeitos.
Este contrato é reconhecido pelas PARTÍCIPES como título executivo extrajudicial, na forma do artigo 585, II, do Código de Processo Civil
Brasileiro.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Araranguá - SC, independentemente de outro por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões
decorrentes da execução do presente Contrato. E, por estarem totalmente de acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.
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Maracajá,XXXXXXXXXXX deXXXXXXde 2021.
ANIBAL BRAMBILA 			
LUCIANE BISOGNIN CERE
PREFEITO MUNICIPAL 			
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA
Testemunhas:
DESPACHO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 047/2021
Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a Contratação de serviço para levantamento aerofotogramétrico,
atualização da base cartográfica e do cadastro técnico imobiliário, com revisão do plano diretor participativo (PDP) do município de Maracajá/SC, no valor global de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), com fulcro no artigo 24, inciso XIII, combinado com o art. 26 da Lei
no 8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico, acostado aos autos do processo administrativo Nº 404/2021, exigência do art.38,
inciso VI, do mesmo diploma legal.
NOME DO CREDOR: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA – FUCRI
CNPJ/MF: Nº. 83.661.074/0001-04
ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA, nº 1105, Bairro UNIVERSITARIO, CEP 88.806-000, Criciúma/SC.
VALOR GLOBAL: R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).
Paço Municipal, aos 24 dias do mês de junho do ano de 2021.
ANIBAL BRAMBILA
PREFEITO MUNICIPAL
Processo Administrativo nº 404/2021
Assunto: Dispensa de Licitação 047/2021
Interessado: Secretaria de Administração
RECONHEÇO a dispensa de licitação, visando a contratação da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA – FUCRI, estabelecida na Avenida UNIVERSITARIA, nº 1105, Bairro UNIVERSITARIO, CEP 88.806-000, Criciúma/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº. 83.661.074/0001-04,
para Contratação de serviço para levantamento aerofotogramétrico, atualização da base cartográfica e do cadastro técnico imobiliário, com
revisão do plano diretor participativo (PDP) do município de Maracajá/SC, no valor global de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais),
com fulcro no artigo 24, inciso XIII, combinado com o art. 26, da Lei Nº 8.666/93 e alterações subseq-entes, tendo em vista o constante do
presente processo, o qual foi submetido a exame do Departamento Juridico, que emitiu parecer favorável.
A consideração do Senhor Prefeito Municipal, para ratificação.
Maracajá - SC, 24 de junho de 2021.
Edilane Rocha Nicoleite
Secretária Administração
RATIFICO a dispensa de licitação Nº 047/2021 e HOMOLOGO a contratação da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA – FUCRI, estabelecida na Avenida UNIVERSITARIA, nº 1105, Bairro UNIVERSITARIO, CEP 88.806-000, Criciúma/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº.
83.661.074/0001-04, para Contratação de serviço para levantamento aerofotogramétrico, atualização da base cartográfica e do cadastro
técnico imobiliário, com revisão do plano diretor participativo (PDP) do município de Maracajá/SC, no valor global de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), com fulcro no artigo 24, inciso XIII, combinado com o art. 26, da Lei Nº 8.666/93 e alterações subseq-entes,
tendo em vista o constante do presente processo, o qual foi submetido a exame do Departamento Juridico, que emitiu parecer favorável.
Maracajá - SC, 24 de junho de 2021.
Aníbal Brambila
Prefeito Municipal

PORTARIA 118/2021

Publicação Nº 3123511

PORTARIA Nº 118 DE 23 DE JUNHO DE 2021.
CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO.
O Prefeito Municipal de Maracajá, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII, do Artigo 75, da Lei Orgânica do Município e em
conformidade com o Art. 8 da Lei nº 1.039 de 15 de outubro de 2015,
RESOLVE:
Art.1º Concede a servidora comissionada Julia Steiner Pugen a gratificação de 60% (sessenta por cento)
Mat.
2890

Servidor

Cargo

Percentual

Julia Steiner Pugen

Coordenador do programa remédio
em casa- COVID.

60%

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 1º de junho de 2021.
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Maracajá, em 23 de Junho de 2021.
ANIBAL BRAMBILA
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria de Administração Municipal, em 23 de Junho de 2021.
EDILANE ROCHA NICOLEITE
Secretária de Administração

PORTARIA 119/2021

Publicação Nº 3123515

PORTARIA N°. 119 DE 25 DE JUNHO DE 2021.
CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ANIBAL BRAMBILA, Prefeito Municipal de Maracajá, no uso das atribuições previstas no artigo 73, VII, da Lei Orgânica do Município o artigo
72 da Lei Complementar N°. 02 de 07/10/97 e o artigo 142 da Lei Complementar N°. 46 de 26/8/2015,
RESOLVE
Art. 1º Conceder férias aos servidores que se relacionam:
Jucelia Noemia Estevam Simões, ocupante do Cargo de Chefe de Divisão-Assistência Social, referente ao período de 02/12/2019 a
01/12/2020, com gozo em 01/07/2021 e término em 30/07/2021.
Viviani da Silva Lima Da Rolt, ocupante do Cargo de Psicologo, referente ao período aquisitivo de 08/09/2019 a 07/09/2020 com gozo em
01/07/2021 e término em 30/07/2021.
Maria Terezinha Candido, ocupante do Cargo de Agente de Saúde -ESF, referente ao período aquisitivo de 04/03/2020 a 03/03/2021, com
gozo em 01/07/2021 e término em 30/07/2021.
Jaqueline Manoel da Silva, ocupante do Cargo de Agente de Limpeza Urbana, Obras e Serviços Gerais, referente ao período aquisitivo de
08/09/2019 a 07/09/2020, com gozo em 01/07/2021 e término em 30/07/2021.
Marlene Mafioletti Leandro, ocupante do Cargo de Gari Separador de Residuos sólidos, referente ao período aquisitivo de 17/02/2020 a
16/02/2021, com gozo em 01/07/2021 e término em 30/07/2021.
Everton Santos Ferreira, ocupante do Cargo de Odontologo-ESF, referente ao período aquisitivo de 04/03/2020 a 03/03/2021, com gozo em
01/07/2021 e término em 30/07/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Maracajá, em 25 de junho de 2021.
ANIBAL BRAMBILA
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria de Administração Municipal, em 25 de junho de 2021.
EDILANE ROCHA NICOLEITE
Secretária de Administração

PORTARIA 120/2021

Publicação Nº 3123516

Portaria nº 120 de 25 de junho de 2021.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DESEMPENHO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ.
ANIBAL BRAMBILA, Prefeito Municipal de Maracajá, no uso das atribuições previstas no artigo 73, VII, da Lei Orgânica do Município, combinado com o capítulo III da Lei nº 985 de 12 de junho de 2014 e em concordância com a Lei nº 1204 de 23 de abril de 2020;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder progressão funcional por Tempo de Serviço e Desempenho aos Servidores, conforme quadros abaixo:
MATR.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

487

ROSANE ROLDAO DE FAVERI

365

A-15

A-16

488

ELIZANDRA BONFANTE LEANDRO

365

A-15

A-16

733

GILBELIS ROCHA SANTOS

365

A-13

A-14

738

ANA LUCIA REUS DA ROCHA

365

A-13

A-14

MATR.

ASSISTENTE SOCIAL

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

728

SUELEN C. MONTEIRO ZANDONADI

303

A-06

A-07

2015

KARINE DOS SANTOS MARQUES DAL TOÉ

303

A-03

A-04
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MATR.

MERENDEIRA

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2038

ROSANE ROCHA

350

A-03

A-04

2039

IOLANDA DA SILVA

350

A-03

A-04

2040

SANDRA REGINA PEDRO

350

A-03

A-04

2041

MARLI DE FATIMA LEITE DIOTTI

350

A-03

A-04

2137

JUCELIA DE OLIVEIRA NAZARIO DE ALMEIDA

350

A-03

A-04

MATR.

OPERADOR DE EQUIP. RODOVIÁRIOS

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

319

BENTO LUIZ MOTA

381

A-13

A-14

532

ENIO LUIZ DA SILVA

381

A-15

A-16

MATR.

PEDREIRO

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

680

ANTONIO DE BEM

358

A-13

A-14

MATR.

VIGIA

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

285

JOSE CARLOS ELIAS

361

A-07

A-08

330

JOSE CLENIO DA SILVA

361

A-07

A-08

503

LUIZ SERAFIM MARTINS

361

A-06

A-07

2068

JOÃO CARLOS MACHADO FILHO

361

A-03

A-04

2069

EZEQUIEL BORDGNON PEZENTE

361

A-03

A-04

2221

AMILTON SOUZA DA CRUZ

361

A-02

A-03

MATR.

VIGILANTE SANITARIO

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

338

CARLOS FERNANDO COSTA

382

A-14

A-15

MATR.

PSICÓLOGO

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2019

VIVIANI DA SILVA LIMA DA ROLT

322

A-03

A-04

MATR.

FISCAL TRIBUTÁRIO

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

481

MICHELINI COSTA FRANCISCO

375

A-08

A-09

MATR.

CONTADOR

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

480

HELDER FRANCISCO LOCH

306

A-10

A-11

2169

ANATONI AUGUSTO PEZENTE ZILLI

306

A-03

A-04

MATR.

FONOAUDIOLOGO

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

500

BIBIANNA MARTINS MARINHO

314

A-06

A-07

MATR.

COVEIRO

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

509

VALDOIR OLAVO DOS SANTOS

373

A-15

A-16

MATR.

FISIOTERAPEUTA

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

513

PAULO ROBERTO DAL FORNO

312

A-06

A-07

MATR.

ALMOXARIFE

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

580

DALTON LUIZ KINDERMANN

327

A-11

A-12

MATR.

ASSISTENTE DE FARMACIA

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

681

IVIRLENE GOMES SAVI

366

A-08

A-09

MATR.

OFICIAL ADMINISTRATIVO II

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

660

GRASIELA BECKER

380

A-07

A-08

661

MARCELO MARTINELLI

380

A-07

A-08
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MATR.

FISCAL GERAL

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

345

FRANCISCO DEMETRIO DA ROCHA

374

A-17

A-18

MATR.

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2119

CLAUDIONOR CANDIDO

352

A-03

A-04

2120

LAENIO LUIZ ROCHA

352

A-03

A-04

MATR.

MOTORISTA DE AUTOMÓVEL

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2157

DILNEI FAUSTO BORGES

353

A-03

A-04

2158

ARI ZAPPE

353

A-03

A-04

MATR.

MOTORISTA DE CAMINHÃO

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

26

REMUALDO MACHADO MARTINS

354

A-17

A-18

MATR.

MOTORISTA DE ONIBUS

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

360

ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA

355

A-12

A-13

569

SOVENIR GONCALVES PEDRO

355

A-09

A-10

2078

ADAIR JUSTINO

355

A-03

A-04

2080

ERIVELTON DA SILVA LUIZ

355

A-03

A-04

2139

NERCI JOÃO BORGES

355

A-03

A-04

2140

LUIZ VANDERLEI SANTOS DA SILVA

355

A-03

A-04

2141

ADEMIR FELIPE JOSEFINO

355

A-03

A-04

2159

AGNALDO PEDRO DE SOUZA

355

A-03

A-04

2188

JOSE ADELINO WATERKEMPER

355

A-03

A-04

MATR.

AGENTE DE LIMPEZA URBANA, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2023

GILBERTO PEDRO RAMOS

344

A-03

A-04

2024

JAIRO PEDRO DA SILVA

344

A-03

A-04

2025

JAQUELINE MANOEL DA SILVA

344

A-03

A-04

2026

EDMILSOM JOÃO UGIONI

344

A-03

A-04

2027

GILMAR ADÃO GONÇALVES

344

A-03

A-04

MATR.

FAXINEIRA/ COPEIRA

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

512

SIMONE COSTA

346

A-07

A-08

667

SIRLEI INACIO ELIAS DA SILVA

346

A-06

A-07

668

ROSA CORREA DA SILVA

346

A-06

A-07

2118

ANA MARIA MARTINS DE FARIAS

346

A-03

A-04

MATR.

GARI/ SEPARADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

508

AMARILDO BORTOLOTTO DE SOUZA

347

A-06

A-07

2071

FLAVIA SUZETI ROCHA

347

A-03

A-04

2073

MARLENE MAFIOLETTI LEANDRO

347

A-03

A-04

2074

JORGE MANOEL ROCHA

347

A-03

A-04

MATR.

ZELADOR DE ESCOLA

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2032

CLAUDENOR OTAVIO FARIAS

362

A-03

A-04

MATR.

AGENTE ADMINISTRATIVO

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2014

DIOMAR DE SOUZA MACHADO JUNIOR

300

A-04

A-05

2224

NILZA DAL PONT

300

A-03

A-04

MATR.

ENFERMEIRO - ESF

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2129

BRUNA TEIXEIRA DA SILVA DAL PONT

308

A-03

A-04

MATR.

NUTRICIONISTA

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2018

CLAUDIA BEATRIZ DE MEDEIROS

319

A-03

A-04
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MATR.

ODONTÓLOGO

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2131

EVERTON SANTOS FERREIRA 321

A-03

A-04

MATR.

AGENTE DE SAÚDE - ESF

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2122

CASSIANDRA BAVARESCO
RIBEIRO DORDETTI

326

A-03

A-04

2123

MARIA TEREZINHA CANDIDO 326

A-02

A-03

MATR.

ASSISTENTE DE BIBLIOTECÁRIO

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2167

DIANY PEDROSO ROSS

328

A-03

A-04

MATR.

AUXILIAR DE AGENTE ADMINÍVEL
NISTRATIVO

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2021

LIZETE PEREIRA DE SOUZA

330

A-04

A-05

MATR.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

271

OLINDA APARECIDA FERNANDES ROCHA

331

A-22

A-23

MATR.

TECNICO ADMINISTRATIVO

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2022

RENAN MACHADO FREGULIA 340

A-04

A-05

MATR.

TECNICO EM ENFERMAGEM - ESF

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2127

SILVANA BILÉSIMO

342

A-03

A-04

MATR.

BORRACHEIRO E LUBRIFICADOR

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2148

VILSON GABRIEL DE LIMA

345

A-03

A-04

MATR.

MONITOR DE ÔNIBUS

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2076

MARIA KARINA WATERKEMPER

351

A-03

A-04

2077

GILBERTO CANDEO PAWLOWSKI

351

A-03

A-04

MATR.

OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2065

ANDRÉ ZÉLIO PEREIRA

356

A-03

A-04

MATR.

OPERADOR DE TRATORES AGRÍCOLAS

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2066

ARISTEU JOSÉ MACEDO

357

A-03

A-04

2290

REGINALDO ANTONIO DA SILVEIRA

357

A-03

A-04

2067

ADENIR LUIZ PADILHA DA SILVA

357

A-03

A-04

MATR.

SERVENTE DE ESCOLA

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2042

GERSON LUIS BARBOSA

360

A-03

A-04

2043

ELIETE BORGES RESENDE

360

A-03

A-04

2146

TAMIRES GRIGIO WATERKEMPER

360

A-03

A-04

MATR.

AUDITOR FISCAL

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2356

JOSÉ ÉDSON SCREMIN

304

A-02

A-03

MATR.

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

NÍVEL

DA REFERÊNCIA

PARA REFERÊNCIA

2323

DARCIO PAGANI VIEIRA

309

A-02

A-03

Art. 2º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 1º de maio de 2021.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Maracajá, em 25 de junho de 2021.
ANIBAL BRAMBILA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Portaria na Secretaria de Administração Municipal em 25 de junho de 2021.
EDILANE ROCHA NICOLEITE
Secretária de Administração

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 790

PORTARIA 121/2021

Publicação Nº 3123519

Portaria nº 121 de 25 de junho de 2021.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO (AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO) DE PROFESSORES, TÉCNICOS PEDAGÓGICOS E GRUPO DE
APOIO ADMINISTRATIVO.
ANIBAL BRAMBILA, Prefeito Municipal de Maracajá, no uso das atribuições previstas no artigo 73, VII, da Lei Orgânica do Município, os
artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 06 de 22 de dezembro de 2003 e a Lei Complementar nº 074 de 23 de abril de 2020;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder progressão funcional por mérito (Avaliação de Desempenho) aos Professores, Técnicos Pedagógicos e Grupo de Apoio
Administrativo, conforme quadros abaixo:
Professor (a)

Matrícula

Izabel de Almeida Souza
Jucélia Noemia Estevam
Carla Viviane Darós Scarduelli
Elizete Leandro
Tatiane Maria Pereira
Josiane da Silva da Silva
Giane da Rocha Pietsch
Michele Goulart da Rocha Nolla
Cristina Farias de Souza
Enedir Manoel Monteiro
Maria Juliani Peruchi Monteiro
Ediane Pavei Fontana da Silva
Roberto Delfino da Silva
Cristiane Sant’ Ana
Odécia Almeida de Souza da Silva
Sandra Maria Souza
Luciane Lemos Mondardo
Janaina Ramos
Maria Doralice de Jesus
Silvana Estácio
Samara da Silva
Daniela Pereira Possamai
Elisangela dos Santos
Niceia Izabel de Oliveira Martins
Adelaide C. Barbosa dos Santos
Carla Gomes
Karina N. de Medeiros Zandonadi
Simone Amanda Dias
Mariane Rocha Niehues Gonçalves
Luciane Claudino
Franciane da Silva
Rosilane de B. Marcelino Magagnin
Vanuza Fernandes

27
36
295
296
298
300
318
461
463
466
467
477
478
550
664
697
698
699
740
741
2056
2057
2058
2059
2062
2063
2082
2083
2085
2086
2223
2285
2286

Técnico Pedagógico

Matrícula

Luciane Ronchi Valnier
Mercedes Nazario Farias
Lúzia Estela de Oliveira Pedroso
Bruna dos Santos

533
685
686
2117

Grupo Apoio Administrativo

Matrícula

Simoni Freitas Bitencourt
Vanessa de Faveri da Silva
Vanderleia A. Jacintho Rossa
Gessica Pereira Velho
Suelin Réus da Rocha
Cristiane Ferreira Maffioletti
Kelen Borges de Souza Machado

682
690
732
2048
2050
2052
2053
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Do nível
Ref.
P.G./E 5D
P.G./E 5D
P.G./E 6A
P.G./E 6A
P.G./E 5D
P.G./E 5D
P.G./E 5B
P.G./E 6A
P.G./E 6A
P.G./E 5E
P.G./E 5E
P.G./E 6A
P.G./E 5E
P.G./E 6A
P.G./E 9D
P.G./E 5B
P.G./E 5B
P.G./M 10C
P.G./E 5A
P.G./E 5C
L.P. 1B
L.P. 1B
L.P. 1B
L.P. 1B
L.P. 1B
L.P. 1B
L.P. 1B
L.P. 1B
L.P. 1B
L.P. 1B
L.P. 1B
L.P. 1B
L.P. 1B

Para nível
Ref.
P.G./E 5E
P.G./E 5E
P.G./E 6B
P.G./E 6B
P.G./E 5E
P.G./E 5E
P.G./E 5C
P.G./E 6B
P.G./E 6B
P.G./E 6A
P.G./E 6A
P.G./E 6B
P.G./E 6A
P.G./E 6B
P.G./E 9E
P.G./E 5C
P.G./E 5C
P.G./M 10D
P.G./E 5B
P.G./E 5D
L.P. 1C
L.P. 1C
L.P. 1C
L.P. 1C
L.P. 1C
L.P. 1C
L.P. 1C
L.P. 1C
L.P. 1C
L.P. 1C
L.P. 1C
L.P. 1C
L.P. 1C

Do nível
Ref.
P.G./E 6A
P.G./E 5C
P.G./E 6A
L.P. 1B

Para nível
Ref.
P.G./E 6B
P.G./E 5D
P.G./E 6B
L.P. 1C

Do nível
Ref.
G.A.A. 1D
G.A.A. 2A
G.A.A. 1D
G.A.A. 1B
G.A.A. 1B
G.A.A. 1B
G.A.A. 1B

Para nível
Ref.
G.A.A. 1E
G.A.A. 2B
G.A.A. 1E
G.A.A. 1C
G.A.A. 1C
G.A.A. 1C
G.A.A. 1C
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Joice Bitencourt
Gisleine Rocha Estevam
Michele Carradore

DOM/SC - Edição N° 3545
2081
2287
2288
2297

G.A.A.
G.A.A.
G.A.A.
G.A.A.

1B
1B
1C
1C
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G.A.A.
G.A.A.
G.A.A.
G.A.A.

1C
1C
1D
1D

Art. 2º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 1º de maio de 2021.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Maracajá, em 25 de junho de 2021.
ANIBAL BRAMBILA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Portaria na Secretaria de Administração Municipal em 25 de junho de 2021.
EDILANE ROCHA NICOLEITE
Secretária de Administração

RETIFICAÇÃO EDITAL 046/2021

Publicação Nº 3124620

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MARACAJÁ
AVISO DE RETIFICAÇÃO
Tomada de Preço nº 046/2021
O Município de Maracajá leva ao conhecimento dos interessados que é feita a seguinte RETIFICAÇÃO NA TOMADA DE PREÇO nº 046/2021, que tem por
objeto a contratação de empresa de engenharia, para execução dos serviços necessários a pavimentação em lajota sextavada, drenagem pluvial, calçadas
(acessibilidade) e sinalização da rua João Antônio Francisco e rua Manoel João Ramos (trecho 2), município de Maracajá/. objeto do convênio federal nº
885311/2019. Considerando a verificação do Edital 046/2021, ficam suprimidos os seguintes itens:
4.1.16.1. Após a empresa ter sido declarada vencedora provisoriamente deverá apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual
período a critério da administração, contados da convocação, sob pena de desclassificação a seguir licença:
4.1.16.1.1. Licença Ambiental de Operação de Usina de Asfalto, vigente.
OBSERVAÇÃO: Caso a licitante fornecedora não for a detentora da licença ambiental de operação, deverá apresentar termo de contrato de fornecimento,
assinado e reconhecido com a empresa detentora, juntamente com a cópia da licença de operação.
Mantêm-se inalteradas as demais especificações do extrato de publicação. Feita a retificação acima, ficam todos interessados notificados para os fins
legais e de direito, na forma da Lei.
Maracajá, 28 de junho de 2021.
ANIBAL BRAMBILA
PREFEITO MUNICIPAL
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Maravilha
Prefeitura
DECRETO N. 769/2021

Publicação Nº 3123508

DECRETO Nº 769, DE 18 DE MAIO DE 2021
Exonera servidor público municipal e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso VI, do
artigo 77, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada a pedido a servidora pública municipal DJENIFFER PALOSCHI, ocupante do cargo de Agente Administrativo, 40 horas
semanais, a partir da presente data.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão por conta de dotações próprias do orçamento em vigor.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Maravilha – SC, 18 de maio de 2021.
SANDRO DONATI
Prefeito Municipal
CLEITON BORGARO
Secr. Planej. Adm. e Fazenda
Registrado e publicado na data supra.

DECRETO N. 770/2021

Publicação Nº 3123509

DECRETO Nº 770, DE 20 DE MAIO DE 2021
Exonera servidor público municipal e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso VI, do
artigo 77, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada a pedido a servidora pública municipal SUELEN MARINA BUCHNER, ocupante do cargo de Agente Comunitário de
Saúde, 40 horas semanais, a partir da presente data.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão por conta de dotações próprias do orçamento em vigor.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Maravilha – SC, 20 de maio de 2021.
SANDRO DONATI
Prefeito Municipal
CLEITON BORGARO
Secr. Planej. Adm. e Fazenda
Registrado e publicado na data supra.

DECRETO N. 771/2021

Publicação Nº 3123510

DECRETO Nº 771, DE 20 DE MAIO DE 2021
Dispõe sobre contratação temporária de servidor municipal por excepcional interesse público, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso VI, do
artigo 77, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO,
O Processo Seletivo Edital nº 002/2020, homologado pelo Decreto nº 382 de 16 de março de 2021,
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DECRETA:
Art. 1º Fica pelo presente Decreto contratada em caráter temporário, pelo período de 20 de maio de 2021 a 19 de maio de 2022, LEOVANE
MARIA BARON FRANÇA, para ocupar o cargo de Assistente Social, com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal
de Assistência Social, percebendo a remuneração do quadro de pessoal próprio.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão por conta de dotações próprias do orçamento em vigor.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Maravilha – SC, 20 de maio de 2021.
SANDRO DONATI
Prefeito Municipal
CLEITON BORGARO
Secr. Planej. Adm. e Fazenda
Registrado e publicado na data supra.

DECRETO N. 775/2021

Publicação Nº 3123576

DECRETO Nº 775, DE 02 DE JUNHO DE 2021
Estabelece medidas de caráter temporário para mitigação dos riscos decorrentes da doença causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19) e
dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso VI, do
artigo 77, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência
em saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o aumento de novos casos de COVID – 19 no Município de Maravilha/SC;
CONSIDERANDO a ocupação dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva – UTI da Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha (Hospital São
José);
CONSIDERANDO que o Município de Maravilha poderá ser mais restritivo na adoção de medidas que visam impedir a proliferação do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer limites de horários, para que sejam mitigadas as possibilidades de contaminações, bem
como, estimular uma consciência coletiva de que os cuidados com a saúde devem prevalecer.
DECRETA:
Art. 1º Os estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços deverão encerrar suas atividades até às vinte e duas horas
e trinta minutos (22h e 30min), podendo retomá-las a partir das seis horas (06h 00 min) do dia seguinte, independentemente do dia da
semana.
§ 1º Não se aplica a vedação inserta no caput do presente artigo às:
I - Farmácias;
II - Indústrias que operarem em mais de um turno;
III - Postos de combustíveis, exceto conveniência;
IV - Hospitais;
V - Prestadores de serviços que operem em mais de um turno.
§ 2º Aplicam-se ainda, as seguintes medidas:
I – bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes e similares deverão encerrar suas atividades às vinte e duas horas e trinta minutos (22h e
30min) e retomá-las a partir das seis horas (06h) do dia seguinte, com limite máximo de ocupação de 50% (cinquenta por cento);
a) Fica vedado a realização de shows, apresentações musicais ao vivo ou não, nos locais acima elencados
II – fica vedada a concentração e permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como parques e praças;
III - fica proibido o consumo de bebidas e alimentos em via pública, independentemente do dia e horário da semana;
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IV - fica proibida a concentração e aglomeração de pessoas em loteamentos do Município de Maravilha, independentemente do dia da
semana e horário;
V - o acesso aos mercados deverá ser realizado por apenas uma pessoa do grupo familiar, devendo o estabelecimento respeitar o limite
máximo de ocupação de 50% (cinquenta por cento) e disponibilizar funcionário para o controle de acesso e gestão da fila de espera, visando
a manutenção do distanciamento, com restrição de acesso de crianças menores de doze (12) anos.
VI – templos, igrejas e similares poderão realizar cultos e missas desde que observado rigorosamente o uso máximo de cinquenta por cento
(50%) da capacidade do local;
VII – A realização de eventos sociais, tais como: casamentos, aniversários, jantares, confraternizações, bodas, formaturas, festas infantis e
similares, bem como, palestras, seminários, reuniões e afins devem respeitar o limite máximo de trinta por cento (30%) da capacidade do
local, não podendo em qualquer hipótese, exceder o limite máximo de até sessenta (60) pessoas, e desde que, o agendamento e confirmação do evento tenha ocorrido antes da publicação do presente decreto;
VIII – Ficam suspensos os eventos em casas noturnas, boates, casa de shows e pubs, espetáculos, bailes e afins na vigência do presente
decreto;
IX – as atividades de camping e clubes sociais devem observar as determinações do Governo Estadual, observando o limite de ocupação e
a utilização apenas de quiosques.
X - fica suspensa a autorização de funcionamento para parques de diversão;
XI – as conveniências de postos de combustíveis devem encerrar suas atividades às 22 horas e 30 minutos;
XII – comércios especializados em venda de bebidas ao consumidor final devem interromper as atividades às 22h e 30min, podendo realizar
na forma de delivery até às 23 horas;
XIII - Fica autorizado a tele entrega de alimentos e bebidas (delivery e drive thru) até às 23h 00min;
XIV – a permissão para circulação de pessoas no âmbito do Município, em todos os dias da semana, no horário compreendido entre
23h00min e 06h00min, ficará exclusiva aos profissionais que exercem atividades essenciais definidas pelo Governo Estadual e Federal;
a) as pessoas em deslocamento para o exercício de atividades essenciais, quando abordadas por agentes públicos no sobredito horário,
deverão comprovar tal exercício, por documento de identidade funcional/laboral, auto declaração de exercício de trabalho em atividade
essencial ou outro meio de prova idôneo;
XV – Ficam autorizadas as atividades esportivas coletivas, tais como: basquetebol, futebol amador, futebol sete, futsal, handebol, voleibol,
futevôlei e afins, desde que:
a) No local do jogo não sejam comercializadas bebidas alcoólicas, ou realizados jantares ou qualquer outro motivo que possibilite a aglomeração de atletas e pessoas após o encerramento de cada partida.
XVI - disponibilização de álcool 70% na entrada do estabelecimento, mesas, balcões, áreas de manipulação e demais pontos estratégicos;
XVII - higienização após cada utilização dos equipamentos e materiais de uso coletivo com álcool 70% ou similar;
XVIII - manter todas as áreas ventiladas;
Art. 2º Fica determinada a obrigatoriedade do uso de máscara facial, por todos os indivíduos que circularem pelo território do Município de
Maravilha, em especial:
I – nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, inclusive vias públicas;
II – no interior de:
a) órgãos públicos;
b) nos estabelecimentos privados, comerciais, industriais, prestadores de serviços ou outras atividades.
§ 1º O uso de máscara é obrigatório pela população, por agentes públicos, prestadores de serviço e particulares, por contribuintes, clientes,
consumidores, fornecedores, empregados e colaboradores.
§ 2º O uso de máscaras de proteção facial constitui condição de ingresso e frequência eventual ou permanente, nos recintos a que alude
o inciso II deste artigo.
§ 3º Não se recomenda o uso de máscaras em crianças com idade inferior a dois (02) anos, com a finalidade de evitar-se risco de acidentes
ou sufocamento, bem como, fica dispensável o uso de máscaras em crianças entre dois (02) a cinco (05) anos.
§ 4º Fica dispensado o uso de máscaras em pessoas com mobilidade reduzida e incapazes de removê-las por conta própria, bem como, em
pessoas com autismo.
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Art. 3º A fiscalização do contido no presente Decreto ficará a cargo das equipes de Vigilância Sanitária, Epidemiológica, servidores da Secretaria de Saúde e Saneamento, Fiscalização Tributária, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil.
§ 1º Fica autorizada a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e a Defesa Civil a coletar e repassar informações ao Município
de Maravilha acerca das infrações a que se refere o presente Decreto, independentemente da presença ou não, de agente municipal da
equipe de Vigilância Epidemiológica, Sanitária ou Tributária, no momento da abordagem.
§ 2º Fica autorizada a Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros Militar e Defesa Civil a proceder com o encerramento de qualquer atividade que
viole as normas do presente decreto.
Art. 4º O descumprimento do presente decreto caracterizará infração sanitária e o infrator estará sujeito as penas previstas na Lei Complementar Municipal nº 005, de 23 de dezembro de 2002 e Lei Estadual nº 6.320, de 20 de dezembro de 1983, sem prejuízo:
I - do contido na Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor;
II - em todas as hipóteses, do disposto nos artigos 268 e 330 do Decreto-Lei Federal nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
Brasileiro.
§ 1º Para fins de gradação da penalidade de multa, a infração ao contido neste Decreto acarretará o seguinte:
I - pessoa física ou jurídica que impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas às doenças transmissíveis, consideradas as
ações ou omissões no atendimento a este decreto e demais normativas municipais, ficará sujeita a aplicação de penalidade de multa, que
poderá variar de R$ 84,06 (oitenta e quatro reais com seis centavos) até R$ 3.362,58 (três mil trezentos e sessenta e dois reais com cinquenta e oito centavos), com fundamento no art. 59 c/c o art. 61, VIII da Lei Estadual nº 6.320, de 20 de dezembro de 1983, bem como,
com espeque na Lei Complementar Municipal n. 005, de 23 de dezembro de 2002, devendo a autoridade de saúde levar em consideração
a capacidade econômica do infrator;
II - pessoa física que não fizer o uso obrigatório e correto da máscara facial, será aplicada multa de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com fundamento no art. 59 c/c o art. 61, VII da Lei Estadual n. 6.320, de 20 de dezembro de 1983, bem como, com espeque na Lei Complementar
Municipal n. 005, de 23 de dezembro de 2002.
III - pessoa física infectada pelo coronavírus que não se manter em isolamento no prazo indicado pela autoridade médica/sanitária será
aplicada multa de R$ 1.000,00 (um mil) reais, com fundamento no art. 59 c/c o art. 61, VII da Lei Estadual n. 6.320, de 20 de dezembro
de 1983, bem como, com espeque na Lei Complementar Municipal n. 005, de 23 de dezembro de 2002.
§ 2º A multa não será aplicada em menores de dezoito (18) anos, devendo nesses casos, ser acionado o Conselho Tutelar e responsabilizado
os pais ou responsável.
§ 3º Após receber o auto de infração, o infrator poderá apresentar defesa administrativa no prazo de cinco (05) dias úteis, junto a Prefeitura
de Maravilha, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor à zero hora do dia 03 de junho de 2021, prevalecendo as disposições do Governo Estadual ou Federal,
caso sejam mais restritivas que as determinações do presente Decreto.
§ 1º O presente Decreto produzirá seus efeitos até às 23h e 59min do dia 20 de junho de 2021.
Maravilha – SC, 02 de junho de 2021
SANDRO DONATI
Prefeito do Município de Maravilha
Registrado e publicado na data supra.
CLEITON BORGARO
Secretário de Planejamento, Administração e Fazenda

DECRETO N. 776/2021

Publicação Nº 3123578

DECRETO N. 776, DE 02 DE JUNHO DE 2021
Declara de Utilidade Pública o leito do Rio Iracema e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso VI, do
artigo 77, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a necessidade de realização de licenciamento ambiental;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de projetos de engenharia e posterior execução de obras;
CONSIDERANDO a necessidade da realização de supressão de vegetação e realização de dragagem e desassoreamento;
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública o Leito do Rio Iracema, bem como, toda a área atingida, na faixa de 10 (dez) metros, contados
do eixo do respectivo rio.
Art. 2º O trecho, ora declarado de Utilidade Pública, tem como início a Rua José Leal Filho e término na Travessa Coroados, na extensão
de 2.100 metros.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Maravilha – SC, 02 de junho de 2021.
SANDRO DONATI
Prefeito do Município de Maravilha
Registrado e publicado na data supra.
CLEITON BORGARO
Secretário de Planejamento, Administração e Fazenda

DECRETO N. 778/2021

Publicação Nº 3123621

DECRETO Nº 778, DE 02 DE JUNHO DE 2021
Dispõe sobre prorrogação de contratação temporária emergencial de servidor municipal por excepcional interesse público, e dá outras
providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso VI, do
artigo 77, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO,
A solicitação da secretaria de Saúde,
Que foram convocados todos os aprovados para o cargo conforme o Processo Seletivo 001/2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica pelo presente Decreto prorrogado a contratação temporária, emergencial, pelo período de 24 de maio de 2021 a 23 de agosto
de 2021, da Servidora MAGDA APARECIDA PAULO OLIVEIRA, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, com carga horária de
40 horas semanais, percebendo a remuneração do quadro de pessoal próprio.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão por conta de dotações próprias do orçamento em vigor.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24/05/2021.
Maravilha – SC, 02 de junho de 2021.
SANDRO DONATI
Prefeito Municipal
CLEITON BORGARO
Secr. Planej. Adm. e Fazenda
Registrado e publicado na data supra.

DECRETO N. 779/2021

Publicação Nº 3123624

DECRETO Nº 779, DE 02 DE JUNHO DE 2021
Exonera servidor público municipal e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso VI, do
artigo 77, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada a pedido a servidora pública municipal FABIANE DE BASTIANI, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com
carga horária de 40 horas semanais, a partir da presente data.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão por conta de dotações próprias do orçamento em vigor.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24/05/2021.
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Maravilha – SC, 02 de junho de 2021.
SANDRO DONATI
Prefeito Municipal
CLEITON BORGARO
Secr. Planej. Adm. e Fazenda
Registrado e publicado na data supra.

DECRETO N. 780/2021

Publicação Nº 3123626

DECRETO Nº 780, DE 02 DE JUNHO DE 2021
Exonera servidor público municipal e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso VI, do
artigo 77, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado a pedido o servidor público municipal MAURICIO MARIANI, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem SAMU,
com carga horária de 40 horas semanais, a partir da presente data.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão por conta de dotações próprias do orçamento em vigor.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24/05/2021.
Maravilha – SC, 02 de junho de 2021.
SANDRO DONATI
Prefeito Municipal
CLEITON BORGARO
Secr. Planej. Adm. e Fazenda
Registrado e publicado na data supra.

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO N. 122/2021

Publicação Nº 3124241

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE MARAVILHA.
Processo Licitatório n. 122/2021 – Modalidade de Tomada de Preço n. 122/2021.
A Secretária de Educação e Cultura de Maravilha – SC, CLEUSAMAR TOSSETTO PREUSS, juntamente com a Comissão de Licitações, torna
público para conhecimento dos interessados, que se encontra em processo de Licitação na modalidade de Tomada de Preços, a contratação
de empresa especializada para execução de reforma do Centro Educacional Infantil Cantinho Feliz no Município de Maravilha - SC, tipo menor preço global, em regime de empreitada global, cujo processo licitatório é regido pela Lei n. 8.666/93, e em especial o contido no Edital,
e que estará recebendo os envelopes contendo a habilitação e propostas até às 17 horas do dia 14 de julho de 2021. A abertura e julgamento dos documentos de habilitação e, eventualmente, propostas, ocorrerá no dia 15 de julho de 2021, com início às 09 horas. Qualquer
informação bem como a retirada do Edital poderá ser obtida no departamento de compras e licitações no horário de expediente, das 7h30
às 11h30 e das 13h às 17 horas. Maravilha - SC, 28 de junho de 2021. CLEUSAMAR TOSSETTO PREUSS – Secretária de Educação e Cultura.
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DECRETO N. 772/2021

Publicação Nº 3123512

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
C.N.P.J.: 82.821.190/0001-72
Município: MARAVILHA

DECRETO Nº 772/2021, de 20 de Maio de 2021.

Abertura de crédito adicional especial, no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARAVILHA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de
MARAVILHA e autorização contida na Lei Municipal nº 4181/2020, de 9 de Dezembro de 2020.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 10.000,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
04.000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
04.001 - DEPARTAMENTO DE MANUT. E DESENV. ENSINO
2012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
04.001.12.365.7.2012-3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu

R$ 10.000,00

Recurso: 0.3.00.0300 - Recursos Ordinários - Superávit

R$ 10.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente de:
Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64)
Recurso: 0.3.00.0300 - Recursos Ordinários - Superávit

R$ 10.000,00
R$ 10.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 20 de Maio de 2021.

SANDRO DONATI

CLEITON BORGARO

Prefeito Municipal

Secret. do Planej. Adm. e Fazenda

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 799

DECRETO N. 773/2021

Publicação Nº 3123568

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
C.N.P.J.: 82.821.190/0001-72
Município: MARAVILHA

DECRETO Nº 773/2021, de 20 de Maio de 2021.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARAVILHA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de
MARAVILHA e autorização contida na Lei Municipal nº 4181/2020, de 9 de Dezembro de 2020.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 15.500,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07.000 - SECRET. DA AGRIC. E MEIO-AMBIENTE
07.001 - FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
1049 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO
07.001.20.606.13.1049-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

R$ 15.500,00

Recurso: 0.3.00.0300 - Recursos Ordinários - Superávit

R$ 15.500,00

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente de:
Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64)
Recurso: 0.3.00.0300 - Recursos Ordinários - Superávit

R$ 15.500,00
R$ 15.500,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 20 de Maio de 2021.

SANDRO DONATI

CLEITON BORGARO

Prefeito Municipal

Secret. do Planej. Adm. e Fazenda
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DECRETO N. 774/2021

Publicação Nº 3123570

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
C.N.P.J.: 82.821.190/0001-72
Município: MARAVILHA

DECRETO Nº 774/2021, de 20 de Maio de 2021.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARAVILHA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de
MARAVILHA e autorização contida na Lei Municipal nº 4181/2020, de 9 de Dezembro de 2020.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 56.935,67, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
05.000 - SECRETARIA DA SAÚDE
05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1144 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, BEM COMO O PLANO
05.001.10.512.10.1144-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

R$ 56.935,67

Recurso: 0.3.00.0300 - Recursos Ordinários - Superávit

R$ 56.935,67

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente de:
Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64)
Recurso: 0.3.00.0300 - Recursos Ordinários - Superávit

R$ 56.935,67
R$ 56.935,67

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 20 de Maio de 2021.

SANDRO DONATI

CLEITON BORGARO

Prefeito Municipal

Secret. do Planej. Adm. e Fazenda
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DECRETO N. 777/2021

Publicação Nº 3123620

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
C.N.P.J.: 82.821.190/0001-72
Município: MARAVILHA

DECRETO Nº 777/2021, de 2 de Junho de 2021.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARAVILHA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de
MARAVILHA e autorização contida na Lei Municipal nº 4181/2020, de 9 de Dezembro de 2020.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 500.000,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
05.000 - SECRETARIA DA SAÚDE
05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2133 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
05.001.10.302.10.2133-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

R$ 500.000,00

Recurso: 0.6.38.0338 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Superavit

R$ 500.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente de:
Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64)
Recurso: 0.6.38.0338 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Superavit

R$ 500.000,00
R$ 500.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 de Junho de 2021.

SANDRO DONATI

CLEITON BORGARO

Prefeito Municipal

Secret. do Planej. Adm. e Fazenda

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 802

Massaranduba
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇO - CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO - PL 07.2021 PP 07.2021 ARP 06.2021
Publicação Nº 3124682

ATA DE REGISTRO DE PREÇO - CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021
No dia 28 de junho de 2021, na Prefeitura de Massaranduba, registra-se o preço da empresa abaixo descriminada, como segunda colocada,
para a aquisição do item 83 do Processo Licitatório nº 07/2021 – Pregão Presencial nº 07/2021, para que cumpra a entrega dos itens até o
final do registro de preços, uma vez que a empresa vencedora SANTA RITA COMÉRCIO DE EMBALAGENS solicitou desistência em razão do
lance apresentado ser inviável para seu fornecimento.
Este aditivo destina-se a atender o Município de Massaranduba/SC até o término e nos termos da Ata de Registro de Preços n° 06/2021
resultante do Processo Licitatório nº 07/2021 - Sistema de Registro de Preços.
FORNECEDOR: 263745 - JS SIMOES EIRELI
ITEM

PRODUTO

UNID

MARCA QTDE

R$ UNIT.

R$ TOTAL

83

PAPEL CARTAO CORES DIVERSAS, FOSCO, 50 X 70,
280 G ( CORES PRIMARIAS VERDE, AZUL, AMARELO E
PRETO).

UNID

REI
PEL

R$ 0,88

R$ 770,00

875

Massaranduba (SC), 28 de junho de 2021.
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA
ARMINDO SESAR TASSI
CONTRATANTE
JS SIMOES EIRELI
EDEVALDO FORTES SIMÕES JUNIOR
CONTRATADA

CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO - PL 07.2021 - PP 07.2021 - ITEM 83

Publicação Nº 3124580

CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
ITEM 83 - PAPEL CARTAO CORES DIVERSAS, FOSCO, 50 X 70, 280 G (CORES PRIMARIAS VERDE, AZUL, AMARELO E PRETO)
VENCEDOR: SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CONSIDERANDO que a empresa vencedora supracitada, em 28 de junho de 2021, encaminhou pedido de desclassificação da empresa para
o item 83 do Processo Licitatório 07/2021 – Pregão Presencial nº 07/2021, em razão da cotação equivocada do mesmo, uma vez que o
produto cotado não corresponde ao descrito no item, resultando no arremate provisório do item, sendo que o preposto credenciado para a
licitação não possuía conhecimento desta informação no dia da sessão de lances;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.666/93 prevê dentre seus princípios o da vinculação ao instrumento convocatório, bem como o art.
41 que assim dispõe: “A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”;
CONSIDERANDO que o Município não pode descontinuar os serviços e necessita dos itens para manter a regular prestação de serviços
públicos;
CONSIDERANDO que dentre os princípios que regem a Administração Pública está a continuidade dos serviços públicos e, para tanto, necessita da aquisição dos itens;
CONSIDERANDO suas prerrogativas, ante as aludidas circunstâncias, a Pregoeira DESCLASSIFICA a empresa SANTA RITA COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.260.828/0001-26, para o fornecimento do ITEM 83, em razão da sua manifestação, tendo
em vista a impossibilidade da mesma de fornecer o item mencionado, o que, por consequência, torna a empresa INABILITADA;
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Na oportunidade, esta Pregoeira, no uso de suas atribuições:
- CONVOCA a empresa JS SIMOES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 26.981.059/0001-00, classificada com o segundo menor preço no Processo Licitatório 07/2021 – Pregão Presencial nº 07/2021, para fornecer o produto descrito no ITEM 83 a fim de atender as especificações
requeridas no Edital do certame.
Dessa forma, proceda-se a informação a ambas as empresas e o cumprimento do feito.
Massaranduba, 28 de junho de 2021.
TAYSE WITTKOWSKI
PREGOEIRA

CONVOCAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO - PL 11.2021 - PP 11.2021 - FMS - ITEM 32

Publicação Nº 3123738

CONVOCAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2021 – FMS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
DE MASSARANDUBA (SC).
ITEM 32 - CÂNULA DE GUEDEL N°5 PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO
VENCEDOR: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
CONSIDERANDO que a empresa vencedora supracitada, em 27 de maio de 2021, encaminhou pedido de desclassificação da empresa para
o item 32 do Processo Licitatório 11/2021 – Pregão Presencial nº 11/2021 – FMS, em razão da cotação equivocada do mesmo, uma vez que
o custo do produto foi considerado sem o imposto, resultando no arremate provisório do item, sendo que o preposto credenciado para a
licitação não possuía conhecimento desta informação no dia da sessão de lances;
CONSIDERANDO que a empresa classificada com o segundo menor preço Processo Licitatório 11/2021 – Pregão Presencial nº 11/2021 –
FMS, para fornecer o produto descrito no ITEM 32, informou não possuir interesse em fornecer o mesmo;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.666/93 prevê dentre seus princípios o da vinculação ao instrumento convocatório, bem como o art.
41 que assim dispõe: “A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”;
CONSIDERANDO que o Município não pode descontinuar os serviços e necessita dos itens para manter a regular prestação de serviços
públicos;
CONSIDERANDO que dentre os princípios que regem a Administração Pública está a continuidade dos serviços públicos e, para tanto, necessita da aquisição dos itens;
CONSIDERANDO suas prerrogativas, ante as aludidas circunstâncias, a Pregoeira DESCLASSIFICA a empresa STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.089.732/0001-16, para o fornecimento do ITEM 32, em razão da sua manifestação,
tendo em vista a impossibilidade da mesma de fornecer o item mencionado, o que, por consequência, torna a empresa INABILITADA;
Na oportunidade, esta Pregoeira, no uso de suas atribuições:
- CONVOCA a empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.802.002/0001-02, classificada com
o terceiro menor preço no Processo Licitatório 11/2021 – Pregão Presencial nº 11/2021 – FMS, para fornecer o produto descrito no ITEM
32 a fim de atender as especificações requeridas no Edital do certame.
Dessa forma, proceda-se a informação a ambas as empresas e o cumprimento do feito.
Massaranduba, 28 de junho de 2021.
TAYSE WITTKOWSKI
PREGOEIRA

DECRETO N° 4492 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3125134

DECRETO N° 4492 DE 28 DE JUNHO DE 2021
Abre crédito adicional suplementar
O Prefeito do Município de Massaranduba/SC, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal nº 2149 de 14 de dezembro
de 2020, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no Orçamento de 2021 (Lei Municipal n° 2149/2020), no valor de R$ 60.285,53 (Sessenta
mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), conforme classificação funcional programática abaixo:
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09 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
09.001 – GERÊNCIA DE SAÚDE
09.001 - 0010.0122.0040.2094 - Manutenção da Secretaria de Saúde
09.001 – 3.3.00 – Outras Despesas Correntes
09.001 - 3.3.90 – Aplicações Diretas
09.001 - 03520000 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC 173/2020 -Art. 5°,
I-b) ..........R$ 5.348,88
09.002 – GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
09.002- 0010.0301.0026.2101 - Manutenção do Serviço de Atendimento a População
09.002 – 3.3.00 – Outras Despesas Correntes
09.002 – 3.3.90 – Aplicações diretas
09.002 – 03780200 – Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida – Saúde .........................R$ 50.000,00
09.002 – 03380140 - Transf. SUS/União - Enfrentamento COVID-19..R$4.936,65
Art. 2º Os recursos para a abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º, são oriundos do Superávit Financeiro
apurado em balanço patrimonial do exercício anterior conforme art. 43 § 1º, I da lei federal nº 4.320/64.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Massaranduba/SC, 28 de junho de 2021
ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito
Publicado no expediente na data supra
VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente
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DECRETO Nº 4488 DE 25 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123643

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO Nº 4488 DE 25 DE JUNHO DE 2021

Abre créditos adicionais suplementares

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições
legais e de acordo com a Lei nº 2149 de 14 de dezembro de 2020, DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no orçamento de
2021 no valor de R$ 145.456,38 (cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e
seis reais e trinta e oito centavos) no programa discriminado do Anexo I.

Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos adicionais suplementares de que
tratam o artigo 1º, são oriundos do excesso de arrecadação no exercício, conforme Artigo
43, § 1º, II da Lei Federal nº 4.320/64.

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

Massaranduba (SC), 25 de junho de 2021.

ODENIR DERETTI
Prefeito em Exercício

Publicado no expediente na data supra
VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Secretário do Planejamento e Meio Ambiente
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Lote
Tipo
1 Suplementar

Ref.
295

0,00

Superávit:

Resumo por Vínculos
Tipo: Vinculado
Vínculo
Descrição Vínculo
Anulação
1380100
Transf. SUS/União - PABPiso Atenção Básica
Total Tipo: Vinculado
Total Geral

0,00

Total Geral
Anulação :

0,00
0,00

0,00

Superávit

Op. de Crédito:

Excesso:

Dotação
09.002.0010.0301.0026.2101.3319000000000000000

0,00
0,00

0,00

Excesso

0,00

145.456,38
145.456,38

145.456,38

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Transp. Incremento

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Total
145.456,38
0,00

Vínculo
01380100

0,00

Pág.1/1

0,00
0,00

Transp. Decremento
Convênio
0,00

Convênio:

Origem de Recursos
Dotação/Receita

Excesso:
Op. de Crédito:

4171803111000000000

Op. de Crédito

Transposição
Incremento:
Transposição
Decremento:

Convênio:

Ref.

Data Lançamento: 25/06/2021
Código da Suplementação: 28
Tipo
Valor
145.456,38 Excesso
145.456,38
Anulação:
145.456,38Superávit:

145.456,38

Vínculo
01380100
Total do Lote
Total

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MASSARANDUBA
Lei: 2149/2020
Decreto: 4488/2021
Data Lei: 14/12/2020
Data Decreto: 25/06/2021
Crédito Adicional

ANEXO I

Planejamento e Orçamento
Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos
Entidade: 77

MUNICIPIO DE MASSARANDUBA

0,00
0,00

0,00

Valor
145.456,38
145.456,38
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DECRETO Nº 4489 DE 25 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123647

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSGAB – Assessoria de Gabinete

DECRETO Nº 4489 DE 25 DE JUNHO DE 2021

Abre créditos adicionais suplementares

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições
legais e de acordo com a Lei nº 2149 de 14 de dezembro de 2020, DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no Orçamento de
2021 no valor de R$ 34.618,68 (trinta e quatro mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e
oito centavos) nos programas discriminado do Anexo I.
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos adicionais suplementares de que
tratam o artigo 1º, são oriundos do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do
exercício anterior conforme art. 43 § 1º, I da lei federal nº 4.320/64.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Massaranduba (SC), 25 de junho de 2021.

ODENIR DERETTI
Prefeito em Exercício

Publicado no expediente na data supra
VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Secretária do Planejamento e Meio Ambiente

CAPITAL CATARINENSE DO ARROZ

Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro – Massaranduba – SC – CEP 89108-000 - Fone: (47) 3379-4600
E-mail: gabinete@massaranduba.sc.gov.br – CNPJ: 83.102.483/0001-62
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ASSINADO DIGITALMENTE

Lote
Tipo
1 Suplementar

Ref.
375

Resumo por Vínculos
Tipo: Vinculado
Vínculo
Descrição Vínculo
Anulação
3380140
Transf. SUS/União Enfrentamento COVID-19
Total Tipo: Vinculado
Total Geral

0,00

0,00
0,00

0,00

Superávit

Op. de Crédito:

Excesso:

09.002.0010.0301.0026.2101.3339000000000000000

34.618,68

375

09.002.0010.0301.0026.2101.3319000000000000000

Superávit:

Suplementar

3

376

Total Geral
Anulação :

Suplementar

2

Dotação
09.002.0010.0301.0026.2101.3339000000000000000

34.618,68
34.618,68

34.618,68

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Op. de Crédito

Transposição
Incremento:
Transposição
Decremento:

Ref.

0,00
0,00

0,00

0,00
34.618,68
0,00

Data Lançamento: 25/06/2021
Código da Suplementação: 29
Tipo
Valor
3.497,92 Superávit
Superávit
3.497,92
Superávit
30.567,76
30.567,76Anulação:
553,00Superávit:
Convênio:
553,00
34.618,68

Excesso

Vínculo
03380140
Total do Lote
03380140
Total do Lote
03380140
Total do Lote
Total

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MASSARANDUBA
Lei: 2149/2020
Decreto: 4489/2021
Data Lei: 14/12/2020
Data Decreto: 25/06/2021
Crédito Adicional

ANEXO I

Transp. Incremento

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Total
0,00
0,00

Vínculo
03380140
03380140
03380140

0,00

Pág

0,00
0,00

Transp. Decremento
Convênio
0,00

Convênio:

Origem de Recursos
Dotação/Receita

Excesso:
Op. de Crédito:

Planejamento e Orçamento
Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos

MUNICIPIO DE MASSARANDUBA

0,00
0,00

0,00

Valor
3.497,92
30.567,76
553,00
34.618,68
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DECRETO Nº 4490 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3125130

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO Nº 4490 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Abre crédito adicional suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba/SC, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com a Lei nº 2149 de 14 de dezembro de 2020, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no orçamento de 2021 no
valor de R$ 2.522,92 (Dois mil quinhentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos) no
programa discriminado do Anexo I.

Art. 2º O recurso para a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o
artigo 1º, é oriundo do Superávit Financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício
anterior conforme art. 43 § 1º, I da lei federal nº 4.320/64.

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

Massaranduba/SC, 28 de junho de 2021.

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito

Publicado no expediente na data supra
VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Secretária do Planejamento e Meio Ambiente
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Lote
Tipo
1 Suplementar

Ref.
387

Superávit:

Resumo por Vínculos
Tipo: Vinculado
Vínculo
Descrição Vínculo
Anulação
3110100
Convênio de Trânsito Policia Civil
Total Tipo: Vinculado
Total Geral

0,00
2.522,92

Total Geral
Anulação :

0,00
0,00

0,00

Superávit

Op. de Crédito:

Excesso:

Dotação
07.001.0006.0181.0012.2017.3339000000000000000

2.522,92
2.522,92

2.522,92

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Op. de Crédito

Transposição
Incremento:
Transposição
Decremento:

Convênio:

Ref.

0,00
0,00

0,00

0,00
2.522,92
0,00

Data Lançamento: 28/06/2021
Código da Suplementação: 43
Tipo
Valor
2.522,92 Superávit
2.522,92
Anulação:
2.522,92Superávit:

Excesso

Vínculo
03110100
Total do Lote
Total

Entidade: MUNICIPIO DE MASSARANDUBA
Lei: 2149/2020
Decreto: 4490/2021
Data Lei: 14/12/2020
Data Decreto: 28/06/2021
Crédito Adicional

ANEXO I

Transp. Incremento

0,00

0,00

Excesso:
Op. de Crédito:

0,00
0,00

0,00

Total
0,00
0,00

Vínculo
03110100

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Valor
2.522,92
2.522,92

Pág.1/1

0,00

Transp. Decremento
Convênio
0,00

Convênio:

Origem de Recursos
Dotação/Receita

Planejamento e Orçamento
Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos
Entidade: 77

MUNICIPIO DE MASSARANDUBA
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DECRETO Nº 4491 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3125132

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSGAB – Assessoria de Gabinete

DECRETO Nº 4491 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Abre créditos adicionais suplementares

O Prefeito do Município de Massaranduba/SC, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com a Lei nº 2149 de 14 de dezembro de 2020, DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no Orçamento de
2021 no valor de R$ 4.871,97 (quatro mil oitocentos e setenta e um reais e noventa e sete
centavos) nos programas discriminado do Anexo I.
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos adicionais suplementares de que
tratam o artigo 1º, são oriundos da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias
conforme artigo 43, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Massaranduba/SC, 28 de junho de 2021.

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito

Publicado no expediente na data supra
VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Secretária do Planejamento e Meio Ambiente

CAPITAL CATARINENSE DO ARROZ

Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro – Massaranduba – SC – CEP 89108-000 - Fone: (47) 3379-4600
E-mail: gabinete@massaranduba.sc.gov.br – CNPJ: 83.102.483/0001-62
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ASSINADO DIGITALMENTE

Lote
Tipo
1 Suplementar

Ref.
70

Resumo por Vínculos
Tipo: Ordinário
Vínculo
Descrição Vínculo
Anulação
1000000
Recursos Ordinários
Total Tipo: Ordinário
Total Geral

0,00

4.871,97
4.871,97
4.871,97

Superávit

Op. de Crédito:

Excesso:

06.003.0004.0123.0009.2015.3339000000000000000

Superávit:

34

4.871,97

Suplementar

Total Geral
Anulação :

2

Dotação
07.001.0015.0452.0013.2025.3449000000000000000

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Op. de Crédito

Transposição
Incremento:
Transposição
Decremento:

Superávit:
Convênio:

0,00
0,00
0,00

4.871,97
0,00
0,00

Transp. Incremento

0,00

0,00

Excesso:
Op. de Crédito:

0,00
0,00
0,00

Total
0,00
0,00

01000000

Vínculo
01000000

0,00

Pág

Transp. Decremento
Convênio
0,00
0,00
0,00

Convênio:

06.003.0004.0123.0009.2015.3319000000000000000

33

Origem de Recursos

Dotação/Receita
07.001.0015.0452.0013.2025.3319000000000000000

Ref.
67

Data Lançamento: 28/06/2021
Código da Suplementação: 44
Tipo
Valor
1.608,22 Anulação
Dotação
1.608,22
Anulação
3.263,75 Dotação
3.263,75
4.871,97Anulação:

Excesso

Vínculo
01000000
Total do Lote
01000000
Total do Lote
Total

Entidade: MUNICIPIO DE MASSARANDUBA
Lei: 2149/2020
Decreto: 4491/2021
Data Lei: 14/12/2020
Data Decreto: 28/08/2021
Crédito Adicional

ANEXO I

Planejamento e Orçamento
Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos

MUNICIPIO DE MASSARANDUBA

0,00
0,00
0,00

4.871,97

3.263,75

Valor
1.608,22
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Publicação Nº 3125145

DECRETO Nº 4494 DE 28 DE JUNHO DE 2021
Permite o Uso de Bem Público a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Massaranduba (SC), e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, Estado de Santa Catarina, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela legislação
em vigor, e em conformidade com o art. 18 da Lei Municipal nº 1286 de 17 de maio de 2011, DECRETA:
Art. 1º Fica permitido a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Massaranduba (SC) o uso, a título precário e gratuito, de
bem móvel do patrimônio público municipal, fazendo-o em obediência as disposições do Termo de Permissão de Uso de Bem Público nº
01/2021 (Anexo I), que faz parte integrante deste decreto.
Parágrafo único. Após a publicação do presente decreto, a permissionária assinará o Termo de Permissão de Uso de Bem Público nº 01/2021.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Massaranduba, 28 de junho de 2021.
ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito
Publicado no expediente na data supra
VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Secretária de Planejamento e Meio Ambiente
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 01/2021
TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM MÓVEL QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE MASSARANDUBA (SC).
O MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA (SC), Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob o n° 83.102.483/0001-62, com sede na
Rua 11 de Novembro, nº 2765, Centro, Massaranduba, Estado de Santa Catarina, doravante denominada PERMITENTE, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal ARMINDO SESAR TASSI, inscrito no CPF sob o nº 664.790.539-15, e, de outro lado ASSOCIAÇÃO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n° 79.362.083/0001-19, com sede na Rua Otto
Bauer, nº 738, Centro, Massaranduba, Estado de Santa Catarina, doravante denominada PERMISSIONÁRIA neste ato representada pelo
Presidente, Sr. VALMIR DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 574.261.989-87, amparados no art. 18 da Lei Municipal nº 1286 de 17 de maio
de 2011, têm entre si ajustado o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, mediante as seguintes condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O PERMITENTE fornecerá a PERMISSIONÁRIA o bem móvel abaixo descrito:
a) Veículo Marca FIAT, Modelo SIENA 1.4, Ano e Modelo 2020/2021, cor branca, Chassi 9BD19710HM3392874, Placa REI4G20, Renavam
01247807441, de propriedade do Município de Massaranduba, em perfeito estado funcionamento e conservação.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO
O veículo objeto desta Permissão de Uso destina-se exclusivamente ao uso dos trabalhos desenvolvidos pela APAE, constantes no plano de
trabalho que integra o Termo de Fomento nº 18/2021 oriundo do Processo Licitatório nº 28/2021 – Inexigibilidade de Licitação nº 28/2021
e o Termo de Fomento nº 19/2021 oriundo do Processo Licitatório nº 29/2021 – Inexigibilidade de Licitação nº 29/2021, e não pode, sob
hipótese alguma, ter outra destinação, sob pena de revogação da presente permissão.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA
Compete a PERMISSIONÁRIA as seguintes obrigações:
a) Receber, guardar e conservar o veículo entregue, comunicando a PERMITENTE sobre a ocorrência de qualquer acidente;
b) Não transferir ou ceder o bem a terceiros;
c) Responsabilizar-se pelo correto uso do veículo, restringindo-se a realização das atividades constantes no plano de trabalho que integra o
Termo de Fomento nº 18/2021 oriundo do Processo Licitatório nº 28/2021 – Inexigibilidade de Licitação nº 28/2021 e o Termo de Fomento
nº 19/2021 oriundo do Processo Licitatório nº 29/2021 – Inexigibilidade de Licitação nº 29/2021;
d) Responsabilizar-se por todo e qualquer ato que possa resultar em responsabilidade civil ou criminal decorrente do uso do veículo disponibilizado;
e) Responsabilizar-se por eventuais transgressões à legislação de trânsito (ou análoga) e pelos efeitos dessas;
f) Ressarcir ao PERMITENTE, em caso de perda, a qualquer título, ou dano, pelos prejuízos causados.
PARÁGRAFO ÚNICO: Com a extinção do Termo de Permissão de Uso, o bem móvel deverá ser restituído ao PERMITENTE nas mesmas
ASSINADO DIGITALMENTE
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condições em que foi disponibilizado, ressalvada a depreciação natural pelo seu uso constante.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO PERMITENTE
Compete ao PERMITENTE responsabilizar-se por todas as despesas referentes ao abastecimento e todo e qualquer ato de manutenção e
conservação do veículo objeto deste Termo, bem como responsabilizar-se por todas as despesas referentes aos impostos e revisão obrigatória pelo fabricante, licenciamento, seguro obrigatório, DETER, etc.) do veículo objeto do presente Termo;
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas correrão à conta dos recursos consignados no orçamento vigente.
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO E DA REVERSÃO
A presente Permissão será rescindida de pleno direito, sem necessidade de comunicação prévia, acarretando a imediata reversão do veículo
ao Patrimônio Público Municipal, se:
a) A PERMISSIONÀRIA utilizar-se do bem móvel para fim diverso do consignado neste Termo;
b) No caso de a PERMISSIONÀRIA deixar de cumprir as obrigações mencionadas neste instrumento.
PARÁGRAFO ÚNICO: O presente Termo de Permissão de Uso poderá ser denunciado a qualquer tempo, se assim for do interesse de qualquer dos acordantes, mediante comunicação prévia de, no mínimo, 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO
O prazo de vigência deste Termo é de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua celebração, podendo, a critério da Administração Pública,
após esse período, proceder a sua prorrogação.
CLÁUSULA OITAVA – DOS TERMOS ADITIVOS
Este Termo de Permissão de Uso poderá ser alterado e/ou prorrogado através de Termos Aditivos, de comum acordo entre as partes.
CLÁUSULA NONA – DO FORO
Para qualquer ação judicial que se originar deste instrumento, fica eleito o foro da Comarca de Guaramirim/SC, renunciando as partes a
qualquer outro, mesmo que mais privilegiado.
E assim, por estarem justes e acordes, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, junto com duas testemunhas.
Massaranduba (SC), 28 de junho 2021.
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA
ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal de Massaranduba

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE MASSARANDUBA
VALDIR DA SILVA
Presidente da Associação

TESTEMUNHAS:
TAYSE WITTKOWSKI
CPF nº 094.014.979-66

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
CPF nº 008.687.979-01

LEI Nº 2173 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123859

LEI Nº 2173 DE 28 DE JUNHO DE 2021
Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para 2022 e dá outras providências.
ARMINDO SESAR TASSI, Prefeito Municipal de Massaranduba, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores
aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O Orçamento do Município de Massaranduba, para o exercício de 2022, 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 Municipal extraída do Plano Plurianual para 2022-2025;
III – a estrutura dos orçamentos;
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 despesas com pessoal e seus encargos;
VII – as disposições sobre alterações na legislação tributária; e
VIII – as disposições gerais.
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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 2022, 2023 e
2024, de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, são as identificadas nos anexos desta lei, e que conterá ainda:
Anexo – Demonstrativo da Receita;
Anexo – Demonstrativo das Metas Fiscais da Receita;
Anexo – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
Anexo – Demonstrativo das Metas Fiscais Anuais;
Anexo – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do exercício anterior;
Anexo – Demonstrativo das Prioridades e Metas;
Anexo – Demonstrativo dos Programas de Trabalho;
Anexo – Demonstrativo da Origem e Destino de Aplicação dos Recursos;
Anexo – Demonstrativo dos Riscos Fiscais;
Anexo – Estimativa e Compensação da renúncia de receita;
Anexo – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos.
III – DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2022
Art. 3º As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2022 são aquelas definidas e demonstradas nos
ANEXOS de que trata o artigo 2º desta lei.
Art. 4º Na elaboração da proposta orçamentária para 2022, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas
nesta lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita prevista, de forma a preservar a suficiência de caixa.
IV – 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 o objetivo de um programa, denominado por 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 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;
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 no partilhamento dos tributos de competência de outras esferas de governo;
VIII – execução física, a autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço;
IX – execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar;
X – 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 identificações da Classificação Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica, Diagnóstico Situacional do
Programa, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e indicação das fontes de financiamento.
§ 2º A categoria de programação de que trata o artigo 167, VI da Constituição Federal, serão identificadas por projetos, atividades ou operações especiais.
Art. 6º O orçamento para o exercício financeiro de 2022 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 2022 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, identificadas com código
da destinação dos recursos, especificando aquelas vinculadas à seus Fundos, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa,
projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade
de despesa, tudo em conformidade com as Portarias MOG nº 42/1999, Interministerial nº 163/2001, Conjunta 03/2008 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, Subfunções, 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, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7, da Lei nº
4.320/64 e Adendo VI da Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85);
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VIII – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções 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);
X – Quadro Demonstrativo da Despesa – QDD por Categoria de Programação, com identificação da Classificação Institucional, Funcional
Programática, Categoria Econômica 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 Evolução da Despesa no mínimo por categoria econômica, conforme disposto no Artigo 22 da Lei 4.320/64;
XIV - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com as Metas Fiscais e Físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias; (Art. 5º, I da LRF);
XV – Demonstrativo dos Riscos Fiscais considerados para 2022. (Art. 5º, III da LRF);
XVI – Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Derivados da Alienação de Bens e Direitos que integram o Patrimônio Público.
(Art. 44 da LRF);
Art. 8º A mensagem de encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o Art. 22, Parágrafo Único, I da Lei 4.320/64, conterá:
I – Quadro Demonstrativo da Participação Relativa de cada fonte na composição da Receita total (Princípio da transparência Art. 48 da LRF)
II – Quadro demonstrativo da despesa por unidade orçamentária e sua participação relativa (Princípio da transparência Art. 48 da LRF)
Art. 9° A Reserva de Contingência da Unidade Gestora Central será constituída, exclusivamente, de recursos da destinação “00” - Ordinários
do orçamento fiscal e corresponderá a pelo menos 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida prevista.
V – DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO
Art. 10 Os Orçamentos para o exercício de 2022 e as suas execuções, obedecerão entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio
entre receitas e despesas em cada destinação, abrangendo o Poder Legislativo e Executivo, e seus Fundos. (Art. 1º, § 1º, 4º, I, “a”, 50, I
e 48 da LRF).
Art. 11 Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2022 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).
Art. 12 Se a receita estimada para 2022, 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. 13 Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação
de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, observado a destinação de recursos, nas seguintes dotações abaixo
(Art. 9º da LRF):
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 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; e
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,
observada a vinculação da destinação de recursos.
Art. 14 Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo 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 2021.
§ 2º Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei a Câmara, propondo anulação de recursos ordinários alocados para investimentos, desde que não comprometidos.
Art. 15 Os orçamentos para o exercício de 2022 destinarão recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 1% (um por cento)
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 abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais para despesas não orçadas ou orçadas a menor,
conforme disposto na Portaria MPO nº 42/99, art. 5º, Portaria STN nº 163/2001, art. 8º e demonstrativo de riscos fiscais. (Art. 5º, III, “b”
da LRF).
§ 2º Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 10 de dezembro de 2022,
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. 16 Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (Art. 5º, § 5º da LRF).
Art. 17 O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual: o desdobramento da
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receita prevista em metas bimestrais de 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, 9° e 13 da LRF).
Art. 18 Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2022 com dotações vinculadas à 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, respeitado 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, Parágrafo 3º da Lei 4.320/64 será realizado em cada destinação de
recursos para fins de abertura de créditos suplementares e especiais, conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50, da
Lei de Responsabilidade Fiscal, LC nº 101/2000.
§ 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. 19 A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro de 2022, constantes do anexo específico desta lei, não será considerada
para efeito de cálculo do orçamento da receita. (Art. 4º, § 2º, V e Art. 14, I da LRF)
Art. 20 A transferência de recursos do Tesouro Municipal às entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de
autorização em lei específica. (Art. 4º, I, “f” e 26 da LRF).
Parágrafo Único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade. (Art. 70, Parágrafo único da CF).
Art. 21 Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que
trata o artigo 16, itens I e II da Lei Complementar n° 101/2000 deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou de
sua dispensa/inexigibilidade.
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 no exercício financeiro de 2022, em cada evento, não exceda ao valor do limite para dispensa de licitação fixado no item I do Art. 24 da Lei 8.666/93,
devidamente atualizado (Art. 16, § 3º da LRF).
Art. 22 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. 23 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 (Art. 62 da LRF).
Art. 24 A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2022 a preços correntes.
Art. 25 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. 26 Durante a execução orçamentária de 2022, 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 de 2022 e constantes desta Lei (Art. 167, I da CF).
Art. 27 Os programas priorizados por esta lei, extraídos do Plano Plurianual conforme Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações, e
contemplados na Lei Orçamentária para 2022, 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. 4º, I,
“e” e 9°, § 4° da LRF).
VI – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 28 A Lei Orçamentária de 2022 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento às Despesas de
Capital, observado o limite de endividamento de 50% das receitas correntes líquidas apuradas até o segundo mês imediatamente anterior
a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LC 101/2000 (Artigos 30, 31 e 32 da LRF).
Art. 29 A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (Art. 32, I da LRF).
Art. 30 Ultrapassado o limite de endividamento definido no Artigo 28 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).
VII – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL
Art. 31 O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2022, 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 em
caráter temporário na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 169, parágrafo 1º, II da CF).
Poderá ainda o Executivo e o Legislativo Municipal contribuir para o plano de assistência à saúde dos servidores municipais, de acordo com
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a disponibilidade financeira.
Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2022 ou em créditos adicionais.
Art. 32 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%
do limite estabelecido no Art. 20, III da Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 22, § único, V da LRF).
Art. 33 O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (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. 34 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 Massaranduba, 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”.
VIII – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 35 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. 14 da LRF).
Art. 36 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 (Art. 14, § 3º da LRF).
Art. 37 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).
IX– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 38º Se a Lei Orçamentária anual for devolvida para sanção até o início do exercício financeiro de 2022, fica o Executivo Municipal autorizado a executar em cada mês 1/12 das dotações da proposta orçamentária encaminhada ao Poder Legislativo.
Parágrafo Único. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no “Caput” deste artigo.
Art. 39 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. 40 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, durante o exercício de 2022.
Art. 41 A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2022.
Massaranduba/SC, 28 de junho de 2021.
ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito
Publicado no expediente na data supra,
VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Secretária de Planejamento e Meio Ambiente
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Publicação Nº 3123866

LEI Nº 2174 DE 28 DE JUNHO DE 2021
Altera o caput do art. 20° da Lei n° 2053/2019, de 12 de dezembro de 2019.
ARMINDO SESAR TASSI, Prefeito de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º O caput do art. 20° da Lei n° 2053/2019, de 12 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 20. Fica constituído, no âmbito do Município, o Grupo Intersetorial de Educação Ambiental - GIEA, formado por no mínimo um representante dos órgãos de Meio Ambiente, Educação, Cultura, Saúde, Agricultura, Obras, Assistência Social, Turismo, além de instituições de
ensino superior, clubes e agremiações estudantis, bem como de representantes de organizações não-governamentais e da iniciativa privada,
quando houver, com as seguintes atribuições:
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Massaranduba, 28 de junho 2021.
ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito
Publicado no expediente na data supra,
VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Secretária de Planejamento e Meio Ambiente

LEI Nº 2175 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123872

LEI Nº 2175 DE 28 DE JUNHO DE 2021
Autoriza a Abertura de Crédito Suplementar
O PREFEITO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA-SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber a todos
os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o crédito adicional suplementar no orçamento de 2021 (Lei Municipal n°
2149/2020), no valor de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais) conforme classificação funcional programática abaixo:
10 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.001 – Fundo Municipal de Assistência Social
04.001.0008.0244.0029.2091 – Manutenção do CRAS
04.001 – 3.3.00 – Despesas Correntes
04.001 – 3.3.90 – Aplicações Diretas
04.001 – 033505000 – Transf. SUAS/União - Bolsa Família R$ 15.300,00
Art. 2º O recurso para a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º, é oriundo da anulação parcial ou total de dotação
orçamentária conforme artigo 43, § 1º, III da lei federal nº 4.320/64, a saber:
10 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.002 – Fundo Municipal de Infância e Adolescência
04.002.0008.0243.0028.2092 – Manutenção do Conselho Tutelar
04.002 – 3.3.00 – Despesas Correntes
04.002 – 3.3.90 – Aplicações Diretas
04.002 – 033505000 – Transf. SUAS/União - Bolsa Família R$ 15.300,00
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Massaranduba/SC, 28 de junho de 2021.
ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito
Publicado no expediente na data supra,
VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Secretária de Planejamento e Meio Ambiente
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Publicação Nº 3123874

LEI Nº 2176 DE 28 DE JUNHO DE 2021
Autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares
O PREFEITO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte
Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o crédito adicional suplementar no Orçamento de 2021 (Lei Municipal n°
2149/2020), no valor de R$ 599.860,34 (Quinhentos e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), conforme
classificação funcional programática abaixo:
09 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
09.002 – GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
09.002.0010.0302.0027.2103 – Manutenção do Hospital Municipal João Schreiber
09.002 – 3.3.00 - Outras Despesas correntes
09.002– 3.3.50 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
09.002 – 03380610 - Média e Alta Complexidade - MAC/Incremento ............................................................................... R$ 293.460,34
09.002 – 03020000 – Receitas de Impostos – Saúde ......... ...........R$ 250.000,00
09.002 - 01380600 - Transf. SUS/União - MAC - Média e Alta Complexidade ...................................................................................R$
46.400,00
09.002 – 01020000 - Receitas de Impostos – Saúde ....................R$ 10.000,00
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos adicionais Suplementares de que trata o artigo 1º, são oriundos de: R$ 543.460,34 (Quinhentos e quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos) do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial
do exercício anterior, conforme artigo 43, parágrafo 1º, I da lei federal nº 4.320/64 e R$ R$56.400,00 (Cinquenta e seis mil e quatrocentos
reais) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias conforme artigo 43, § 1º, III da lei federal nº 4.320/64, a saber:
09 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
09.002 – GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
09.002.0010.0302.0027.2103 – Manutenção do Hospital Municipal João Schreiber
09.002 – 3.3.00 - Outras Despesas correntes
09.002 – 3.3.90 – Aplicações Diretas
09.002 – 01380600 - Transf. SUS/União - MAC - Média e Alta Complexidade ..........................................................................................
...............R$ 46.400,00
09.002 – 4.4.00 - Investimentos
09.002 – 4.4.90 – Aplicações Diretas
09.002 – 01020000 - Receitas de Impostos – Saúde ....................R$ 10.000,00
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Massaranduba/SC, 28 de junho de 2021.
ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito
Publicado no expediente na data supra,
VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Secretária de Planejamento e Meio Ambiente

PORTARIA Nº 1347/2021-NOMEAÇÃO DE ELTON TIAGO GESSER NO CARGO DE MOTORISTA DE ONIBUSEFETIVO-30HS SEM
Publicação Nº 3125070

ARMINDO SESAR TASSI, Prefeito Municipal de Massaranduba, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor,
RESOLVE:
NOMEAR, por Concurso Público- Edital Nº 001/2020,
ELTON TIAGO GESSER, para exercer em caráter efetivo o cargo de MOTORISTA
DE ONIBUS, com carga horária de 30 horas semanais, sujeitando-se ao estágio
Probatório de 03 (três) anos, Lei Nº 491/1993, conforme preceitua a legislação,
a contar de 28 de junho de 2021.
COMUNIQUE-SE REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Massaranduba, 28 de junho de 2021
ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal
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Publicado no expediente na data supra.
ELTRIDA FRITZKE VOELZ
Gerente de Pessoal

PORTARIA Nº 1348/2021- NOMEAÇÃO DE MEMBROS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Publicação Nº 3125071

ARMINDO SESAR TASSI, Prefeito Municipal de Massaranduba, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação –
RESOLVE:
NOMEAR MEMBROS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE
Ficam NOMEADOS os membros abaixo relacionados, tornando sem
vigor a Portaria Nº 9042020:
REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS
Titular: CARINA RUTH FRIEDEMANN STOLF
JOCIEL MARCOS DA SILVA SOUZA
DOROTI KLINKOWSKI ALEXANDRE
Suplente: GREICE GRIBOSKI
LARA BRUNA MATOSO
JOSE FRANCISCO HILBERT
REPRESENTANTES PROFISSIONAIS
Titular: FERNANDA BARUFFI
TANIA THOMAS
ELISETE APARECIDA MELCHIORETTO DA ROCHA
Suplente: TANEA HAMANN
CAMILA VAVASSORI
PATRICIA GONCALVES DE PAIVA DOS SANTOS
REPRESENTANTES DOS USUARIOS:
Titular: VALDENOR WAYERS
CELIA DIONISIA BESEN PETRY
MARLENE ALBERT
IVANIR WILL
FERNANDO LOHMANN
LEONIR BESEN FRITZKE
Suplente: WERNER MARQUARDT
SUELI TERESINHA HOEFTER WAYERS
ADEMAR JOAO LESCHINSKI
VALDEMIRO BERRI
FLAVIO ROBERTO DA MAIA
LUCIA KOCH
PRESIDENTE: MARLENE ALBERT
VICE-PRESIDENTE: LEONIR BESEN FRITZKE
SECRETÁRIA: FERNANDA BARUFFI
COMUNIQUE-SE REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Massaranduba, 28 de junho de 2021
ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal
Publicado no expediente na data supra
ELTRIDA FRITZKE VOELZ
Gerente de Pessoal
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TERMO DE CANCELAMENTO DE ITEM - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2020 - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 48/2020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2020

Publicação Nº 3124268

TERMO DE CANCELAMENTO DE ITEM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2020
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2020 – FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2020
ITEM 54 – IVERMECTINA 6MG
SOLICITANTE: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
I – DOS FATOS:
Trata-se de pedido interposto pela empresa PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.816.696/0001-54, para cancelamento do item 54 do Processo Licitatório nº 48/2020 – Pregão Presencial nº 48/2020 – FMS, sob justificativa de a fabricante não estar
produzindo o produto, não havendo previsão de regularização de estoque, inexistindo outra opção para troca de marca no momento.
Apresentou-se documento comprovando a situação.
II – DO MÉRITO E DA DECISÃO:
É fato que o contrato administrativo deve ser fielmente cumprido pelas partes contratantes, conforme reza o art. 66 da Lei Federal nº
8.666/93. Veja-se:
Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo
cada uma pelas conseq-ências de sua inexecução total ou parcial.
Entretanto, é fato que o contratante dos itens é apenas distribuidor dos mesmos e depende da aquisição dos produtos por fabricantes.
Dessa forma, pode no decorrer da execução do contrato ocorrer situações estranhas à vontade do contratado que o impeça de cumprir as
suas obrigações, como é o caso.
Nestes casos, em consonância com o inciso XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, o contrato há de ser rescindido por motivo de
força maior. Leia-se:
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
(...)
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
Destarte, conforme Resolução RE nº 1.723, de 28 de abril de 2021, o laboratório VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA está suspenso de fabricar o produto “Ivermectina 6mg”, não havendo previsão para regularizar a situação.
Outrossim, verificou-se na classificação parcial do item 54, que as demais empresas cotaram produto da mesma marca, VITAMEDIC.
Por outro lado, considerando que está em tramitação o Processo Licitatório nº 22/2021 – Edital de Pregão Presencial nº 22/2021 – FMS que
prevê, dentre seus itens, a aquisição do produto em comento, ACEITAMOS o pedido de cancelamento do item 54 do processo licitatório
em epígrafe, assim, o contrato deve ser rescindido com relação ao item em apreço, sem culpa e sem aplicação de qualquer penalidade a
contratada.
O contrato (Ata de Registro de Preços nº 11/2020) permanece com sua vigência inalterada quanto aos itens restantes.
Massaranduba, 28 de junho de 2021.
TAYSE WITTKOWSKI
PREGOEIRA
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Matos Costa
Prefeitura
DECRETO 094/2021

Publicação Nº 3123546

DECRETO Nº 094/2021 - de 22 de junho de 2021.
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar.
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 Municipal e autorização contida na Lei Municipal 002274/2020 de 20 de outubro de 2020:
DECRETA:
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.685,00 (dois mil, seiscentos e
oitenta e cinco reais) no orçamento fiscal do corrente exercício financeiro, do Fundo Municipal de Saúde de Matos Costa, que especifica:
ORGÃO
UNIDADE

14.00
14.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADE

2.021

DOTAÇÃO

4.4.90.00.00.00.1100

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Aplicações Diretas 20
2.685,00

Art. 2º - Para suporte do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, fica autorizado a redução parcial, no valor de R$
2.685,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), de dotações consignadas no orçamento fiscal do corrente exercício financeiro, do
Fundo Municipal de Saúde de Matos Costa, que especifica:
ORGÃO
UNIDADE

14.00
14.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADE

2.021

DOTAÇÃO

3.3.90.00.00.00.1100

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Aplicações Diretas 14
2.685,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Matos Costa, 22 de junho de 2021.
Paulo Bueno de Camargo
Prefeito Municipal
O presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM.

O presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM

Gabriele Aparecida Bendlin
Auxiliar Administrativo I

Oderlaine N S Moraes
Assistente Administrativo II

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2021 TESTE SELETIVO 01/2021

Publicação Nº 3124718

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2021
O Prefeito do Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, e de conformidade com o resultado final
do Processo Seletivo n.º 01/2021, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, para apresentar-se ao Departamento Municipal de Recursos
Humanos no prazo de até 02 (dois) dias, munidos da documentação exigida, para fins de contratação/admissão no cargo para os quais
foram classificados.
Cargo: MOTORISTA (CNH D)
Nº Inscrição
70
27

Nome
MARCELO GREGORIO PASTERNAK
RONALDO CEZAR VAZ

Nota Final
7,67
7,59

Classificação
1°
2º

Nome
Nota Final
GABRIELA CAROLINA MISSAU ROSA 6,00

Classificação
1°

Cargo: NUTRICIONISTA
Nº Inscrição
11

Cargo: ENFERMEIRO (COVID-19) - PLANTONISTA
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JEFERSON RIBEIRO

Nota Final
5,95
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Classificação
1°

O não comparecimento no prazo acima estipulado caracterizará desistência por parte do candidato, e será convocado o candidato imediatamente classificado na seq-ência do certame.
Matos Costa, 29 de Junho de 2021.
PAULO BUENO DE CAMARGO
Prefeito Municipal
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Meleiro
Prefeitura
EXTRATO ADITIVO N° 004/2021 AO CONTRATO Nº 104/2018

Publicação Nº 3123749

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Extrato Aditivo de Contrato
Aditivo n.º 003/2021 (Prorroga Vigência)
Contrato nº. 104/2018
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Contratado: DAIANE DE LUCA
Objeto: Locação de um imóvel urbano para funcionamento da Exatoria Municipal/Epagri, localizado na Rua 20 de Dezembro, esquina com
a Rua Leandro Coral, nº 212, Bairro Estreito, Meleiro. O referido imóvel é uma sala comercial constituída de um único pavimento, com uma
área total de 146,50m².
Vigência: Início: 12/07/2021 Término: 11/07/2022.
Data da assinatura: 28 de junho de 2021.

EXTRATO ADITIVO N° 004/2021 AO CONTRATO Nº 106/2018

Publicação Nº 3123585

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Extrato Aditivo de Contrato
Aditivo n.º 004/2021 (Acréscimo de valor – reajuste anual e prorrogação de vigência)
Contrato nº. 106/2018
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Contratado: IEXPERTISE TECNOLOGIA LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO DE
PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS, QUE DEVERÃO SER DESENVOLVIDA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SERVIÇOS DE DATACENTER PARA
ALOCAÇÃO DOS SISTEMAS, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS CONDIÇÕES DESTE EDITAL, conforme especificações no termo de referência do edital.
Valor Acrescido: R$ 492,39 (quatrocentos e noventa e dois e trinta e nove centavos).
Vigência: Início: 13/07/2021 Término: 12/07/2022.
Data da assinatura: 24 de junho de 2021.

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2021 - SAÚDE

Publicação Nº 3123132

Estado de Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELEIRO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº. 013/2021
Processo Licitatório: Pregão Presencial nº 009/2021
Órgão Gerenciador: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELEIRO
Detentor da Ata: KLEIN SIMIONATO SANTOS & SANTOS LTDA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a possível e futura AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme especificações constantes descritas no “Anexo I – Termo de Referência” do presente edital.
Valor: R$ 34.667,25 (trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos).
Vigência: Início: 23/06/2021 Término: 22/06/2022
Data da assinatura: 23 de junho de 2021.
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Publicação Nº 3123142

Estado de Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELEIRO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº. 014/2021
Processo Licitatório: Pregão Presencial nº 009/2021
Órgão Gerenciador: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELEIRO
Detentor da Ata: NICOLAU STURNINO VIEIRA - EPP
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a possível e futura AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme especificações constantes descritas no “Anexo I – Termo de Referência” do presente edital.
Valor: R$ 43.786,50 (quarenta e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).
Vigência: Início: 23/06/2021 Término: 22/06/2022
Data da assinatura: 23 de junho de 2021.

PORTARIA Nº 224-2021

Publicação Nº 3123679

PORTARIA n.º 224/2021
TRATA DA PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
EDER MATTOS, Prefeito Municipal de Meleiro no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, a Lei nº
809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, a Lei nº 1443/2010 de 08 de setembro de 2010, e a Lei Complementar nº 034/2011,
de 26 de Dezembro de 2011 e suas alterações resolve:
PRORROGAR
Art. 1.º A licença maternidade da servidora JANAINA FABRIS DAL PONT, ocupante do cargo de Agente Administrativo, com carga horária de
40 (quarenta) horas semanais, por mais 60 (sessenta) dias, conforme Lei nº 1443/2010.
Art. 2.º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Meleiro, 28 de junho de 2021.
EDER MATTOS
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.
JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 225-2021

Publicação Nº 3124433

PORTARIA n.º 225/2021
TRATA DA CONTRATAÇÃO DE MÉDICA - ESF.
EDER MATTOS, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, Lei
nº 809/2000 e suas alterações, Lei n° 910/2002 de 13 de março de 2002 e suas alterações e Lei Complementar n. º 034/2011, de 26 de
Dezembro de 2011 e suas alterações, resolve:
CONTRATAR
Art. 1.º A Senhora ANA PAULA DOMINGUES CAMPOS, por um período de até 06 (seis) meses, para ocupar o cargo de Médica - ESF, com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em virtude de vacância do cargo.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Meleiro, 28 de junho de 2021.
EDER MATTOS
Prefeito Municipal
Registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.
JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças
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Mondaí
Prefeitura
DECRETO 5509/2021

Publicação Nº 3123818

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 5.509, DE 28 DE JUNHO DE 2021
Adota medidas preventivas e restritivas no âmbito do município de Mondaí-SC para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).
O Senhor ALZIR SLAVIERO, Prefeito em exercício do município de Mondaí, localizado no estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 56, Inciso XVIII, da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990, e pelo Inciso VI do artigo 8º da
Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012 e, ainda, o disposto no nos art. 6 ,art. 196, 227º, da Constituição Federal, e tendo em vista o
plano de contingência e adoção de medidas com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de disseminação do COVID-19:
CONSIDERANDO o estado de emergência em saúde pública de importância internacional declarado pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID19);
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020 de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência
em saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID19);
CONSIDERANDO o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que determina a competência concorrente da União, Estados e Municípios
para cuidar da saúde, bem como o artigo 30, inciso I, da Constituição, que dispõe que é de competência dos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local;
CONSIDERANDO os Decretos emitidos pelo Estado de Santa Catarina declarando estado de calamidade pública em todo o território catarinense, estabelecendo medidas de combate e enfrentamento à pandemia da COVID-19 e atribuiu às autoridades sanitárias municipais a
competência para estabelecer medidas específicas que suspendam ou restrinjam as atividades a fim de conter a contaminação e a propagação do coronavírus em seus territórios;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 1.027 de 18 de dezembro de 2020 que institui regras para organização das medidas para o enfrentamento da pandemia COVID-19 no Estado de Santa Catarina;
CONSIDERANDO a situação epidemiológica local, o crescente número de casos na região da AMEOSC, que pode novamente acarretar a
falta de vagas de leitos de UTI nos hospitais da região do extremo oeste e oeste catarinense, bem como, o aumento exponencial de casos
em nosso município;
DECRETA:
Art. 1º - Ficam SUSPENSAS no território do município de Mondaí, até as 24 horas do dia 05 de julho de 2021:
a) As atividades de bares, petiscarias, choperias, cervejarias e outros locais congêneres destinados a happy hours ou consumo predominantemente de bebidas alcoólicas em qualquer horário, sendo possível apenas Delivery e Tele entrega até as 22 horas;
b) A prática de atividades esportivas coletivas e recreativas, como futebol, carteados, dominó, bocha, bilhar e outras modalidades que possam aglomerar pessoas, em estabelecimentos sediados na cidade e no interior deste município, inclusive aquelas de treinamentos realizadas
por clubes e escolas;
c) Todas as atividades pertinentes a shows, espetáculos, festas e eventos que acarretem a aglomeração de pessoas;
d) O funcionamento de campings e áreas de lazer de associações e entidades afins;
e) Reuniões e/ou confraternizações em residências, sítios e áreas comuns de condomínios, em que se constate a presença de pessoas não
pertencentes ao núcleo familiar residente ou proprietário do local;
f) A realização de velórios por período superior a 06 (seis) horas;
g) A concentração e a permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivos, como parques, praças e afins;
h) O funcionamento de casas noturnas.
Art. 2º - Os restaurantes e lanchonetes poderão realizar atendimentos presenciais ao público nos horários compreendidos das 10:30 às
13:30 horas e observando a lotação máxima preconizadas pelo Estado de Santa Catarina. Também poderão realizar atendimentos presenciais ao público nos horários compreendidos das 18:00 às 22:00 horas, sendo limitada a lotação a 50% da capacidade do estabelecimento.
O atendimento por meio de delivery ou tele entrega está liberado até as 22 horas.
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§ 1º - Considera-se atividade de restaurante e lanchonete, para fins deste Decreto, aquela destinada a servir almoço, jantar e/ou alimentação nos horários previstos no caput deste artigo.
§ 2º - O atendimento presencial por Restaurantes e lanchonetes, nos horários previstos no caput deste artigo, deverá atender rigorosamente às determinações das autoridades sanitárias e de saúde relativas ao COVID-19, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, disponibilização de álcool gel, luvas descartáveis e todas as demais medidas de segurança preconizadas pelos protocolos vigentes.
Art. 3º - As atividades religiosas presenciais em templos e igrejas poderão ocorrer respeitado o limite de 25% de sua capacidade normal e
deverão atender rigorosamente às determinações das autoridades sanitárias e de saúde relativas ao COVID-19, como a obrigatoriedade do
uso de máscaras, disponibilização de álcool gel, medidores de temperatura na entrada do estabelecimento e todas as demais medidas de
segurança preconizadas pelos protocolos vigentes.
Art. 4º - As academias e estabelecimentos afins poderão funcionar respeitado o limite de 50% de sua capacidade normal e deverão atender
rigorosamente às determinações das autoridades sanitárias e de saúde relativas ao COVID-19, como a obrigatoriedade do uso de máscaras,
disponibilização de álcool gel, medidores de temperatura na entrada do estabelecimento e todas as demais medidas de segurança preconizadas pelos protocolos vigentes.
Art. 5º - O transporte coletivo municipal poderá funcionar respeitando o limite de 50% de sua capacidade normal, sendo que nos veículos
deverão ser atendidas rigorosamente as determinações das autoridades sanitárias e de saúde relativas ao COVID-19, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, disponibilização de álcool gel, e todas as demais medidas de segurança preconizadas pelos protocolos vigentes.
Art. 6º - No comércio em geral, especialmente mercados, supermercados, lojas e farmácias, deve ser permitida a entrada de apenas uma
pessoa por família, bem como, atender rigorosamente às determinações das autoridades sanitárias e de saúde relativas ao COVID-19,
como a obrigatoriedade do uso de máscaras, disponibilização de álcool gel, e todas as demais medidas de segurança preconizadas pelos
protocolos vigentes.
Parágrafo único. O descumprimento das normas acarretará ao infrator penalidades de advertência, multa de 01 UFR (Unidade Fiscal de
Referência), e em caso de reincidência, a interdição do estabelecimento, sem prejuízo da responsabilização dos proprietários dos estabelecimentos por infração penal elencados nos artigos 268 – infração de medida sanitária preventiva e 330 – crime de desobediência – do
Código Penal.
Art. 7º - No período de 28 de junho a 05 de julho de 2021 fica proibida a circulação de pessoas no horário compreendido entre as 23 horas
e as 6 horas do dia seguinte.
Parágrafo único. No horário compreendido no caput somente será permitida a circulação de pessoas em busca de atendimento médico,
serviços essenciais ou para deslocar-se ao trabalho e retorno deste.
Art. 8º - Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em áreas públicas, como ruas, praças, passeios, canteiros, estacionamentos, entre
outros.
Art. 9º - É obrigatório o uso de máscara de proteção individual, de confecção manual, artesanal ou industrial, com cobertura da boca e
nariz, para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas (ruas, calçadas, etc) e em veículos utilizados
para fretamento de pessoas.
Art. 10º - As pessoas diagnosticadas infectadas com o Coronavírus (Covid-19) ou que tiverem o isolamento domiciliar decretado pela autoridade sanitária, devem manter-se em isolamento pelo tempo recomendado pelo profissional de saúde, sob pena de aplicação da sanção
prevista no artigo 268 do Código Penal por infração a determinação do poder público destinada a impedir a propagação de doença contagiosa e, além de multa no valor de 01 UFR (Unidade Fiscal de Referência).
Parágrafo único. - Sem prejuízo da aplicação das multas previstas acima, poderá haver a responsabilização criminal como incurso nas penas
do artigo 268 do Código Penal por infração a determinação do poder público destinada a impedir a propagação de doença contagiosa a ser
apurada na esfera competente e, cumulativamente, às sanções previstas na Lei Municipal nº 2.896/2001
Art. 11 - Caberá à Vigilância Sanitária Municipal, compartilhada com Vigilância Sanitária Regional, à Defesa Civil Municipal e à Polícia Militar
do Estado de Santa Catarina, bem como, servidores públicos municipais requisitados para tal fim, a fiscalização das medidas constantes
neste Decreto e demais normas sanitárias vigentes, as quais terão autonomia para interditar e/ou adotar qualquer outra medida necessária
para garantia da saúde pública, nas situações em que os estabelecimentos estejam descumprindo as normas estabelecidas para enfrentamento da pandemia da COVID-19.
Art. 12 - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do
município e da Região de Saúde.
Art. 13 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Mondaí, 28 de junho de 2021.
ALZIR SLAVIERO
Prefeito Municipal de Mondaí em Exercício
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Publicação Nº 3123821

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 5.510, DE 28 DE JUNHO DE 2021
Prorroga a proibição de atividades de comércio ambulante em vias e logradouros públicos.
O Senhor ALZIR SLAVIERO, Prefeito em exercício do município de Mondaí, localizado no estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 56, Inciso XVIII, da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990, e pelo Inciso VI do artigo 8º da
Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012,
CONSIDERANDO que, o dia 3 de fevereiro de 2020, o Ministro da Saúde editou a Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)
e, em 17 de março de 2020, foi editada a Portaria Interministerial n 5, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a “compulsoriedade das
medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública”;
CONSIDERANDO os termos do Ofício n° 140/2020, da Procuradoria-Geral de Justiça, que noticia à presidência da FECAM que o Gabinete
Gestor de Crise instalado no Ministério Público de Santa Catarina sugeriu aos membros do Ministério Público com atribuição na defesa à saúde e expedição de recomendações aos Prefeitos Municipais recomendações aos Prefeitos Municipais com objetivo de assegurar a aplicação
de medidas não farmacológicas de distanciamento social e a restrição de circulação de pessoas.
CONSIDERANDO a necessidade de complementação das ações fixadas por meio dos Decretos n. 5.311, 5312, 5313 e 5314 que implementavam ações, no âmbito do Munícipio Mondaí, para dar cumprimento ao disposto nos Decretos Estaduais n. 509, 515, 525 e 535 de 2020;
CONSIDERANDO que o Decreto 5.460 já havia proibido tal comércio até 30 de junho de 2021 e a necessidade de manter as atuais restrições,
visando reduzir a circulação de pessoas;
DECRETA:
Art. 1º. Ficam proibidas as atividades de comércio de mercadorias, gêneros alimentícios e outros produtos, na forma de comércio ambulante.
Art. 2º. O descumprimento deste decreto poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 268 do Código Penal (infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa), passível de detenção e multa.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até 30 de setembro de 2021, podendo ser prorrogado de
acordo com as necessidades de enfrentamento ao COVID -19.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Mondaí, 28 de junho de 2021.
ALZIR SLAVIERO
Prefeito Municipal de Mondaí em Exercício

EXTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N° 013.2021 - PMM
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2021

Publicação Nº 3124698

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9F16C9CB1E8A30F6DD14382122EC386F29B24166

O MUNICÍPIO DE MONDAÍ - SC torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação, EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, conforme descrito a seguir:
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 013/2021.
TIPO: Menor Preço.
OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de produtos de higiene, limpeza, copa/cozinha e outros materiais de custeio,
destinados à manutenção das atividades das Secretarias da Administração Municipal de Mondaí- SC, com entrega parcelada, pelo período de
12 (dozes) meses após a data de homologação, de acordo com as especificações e quantidades descritas no Anexo I, e demais condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:15 do dia 01/07/2021 até às 08:15 horas do dia 13/07/2021.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:15 às 08:30 horas do dia 13/07/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:30 horas do dia 13/07/2021. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital encontra-se disponível
no endereço eletrônico www.mondai.sc.gov.br.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF)
PLATAFORMA ELETRÔNICA: www.portaldecompraspublicas.com.br “Acesso Identificado”
Maiores informações e esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço acima ou pelo fone/fax (49) 3674-3100 ou pelo e-mail: compras@
mondai.sc.gov.br.
MONDAI (SC), 28 de junho de 2021.
ELISEU BOHN
Secretário de Administração e Fazenda
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Publicação Nº 3124932

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº. 271 DE 18 DE JUNHO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAÍ EM EXERCÍCIO, 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. CONTRATAR, DEIZE SILENE FLORES ALLEBRANDT, matrícula nº 4286, aprovada no Processo Seletivo Simplificado nº 02/2021, para
exercer a função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS ACT, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, pelo período de 21/06/2021
a 22/12/2021.
Art. 2º. A servidora municipal estará enquadrada no Regime Jurídico Estatutário, contribuinte ao RGPS – Regime Geral de Previdência Social,
percebendo os vencimentos conforme enquadramento da função no quadro de pessoal da Educação do Município.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Mondaí, SC, 18 de junho de 2021.
ALZIR SLAVIERO
Prefeito Municipal em Exercício.
SANDRA REGINA CALLAI SCHUH
Secretária Municipal da Educação e Cultura.

PORTARIA 272/2021

Publicação Nº 3124930

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº. 272 DE 18 DE JUNHO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAÍ EM EXERCÍCIO, 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 FÉRIAS pelo período de 30 dias a servidora Sra. GLECI STAFFEN, matrícula nº 2009, ocupante do cargo de AGENTE DE
SERVIÇOS GERAIS.
Art. 2°. As férias serão gozadas no período de 05/07/2021 a 03/08/2021, correspondente ao período aquisitivo de 17/02/2019 a 16/02/2020
e período aquisitivo de 17/02/2020 a 16/02/2021, devendo a funcionária retornar aos trabalhos normais no dia 04/08/2021.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Mondaí, SC, 18 de junho de 2021.
ALZIR SLAVIERO
Prefeito Municipal em Exercício.
GINTHER OTTO DREHER
Secretário Municipal de Saúde.

PORTARIA 273/2021

Publicação Nº 3124929

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº. 273 DE 21 DE JUNHO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAÍ EM EXERCÍCIO, 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 FÉRIAS pelo período de 15 dias a servidora Sra. MARTA IRMA KLAUMANN, matrícula nº 3411, ocupante do cargo de
MOTORISTA.
Art. 2°. As férias serão gozadas no período de 22/06/2021 a 06/07/2021, correspondente ao período aquisitivo de 04/04/2018 a 03/04/2019,
devendo a funcionária retornar aos trabalhos normais no dia 07/07/2021.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Mondaí, SC, 21 de junho de 2021.
ALZIR SLAVIERO
Prefeito Municipal em Exercício.
GINTHER OTTO DREHER
Secretário Municipal de Saúde.

PORTARIA 274/2021

Publicação Nº 3124927

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº. 274 DE 21 DE JUNHO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAÍ EM EXERCÍCIO, 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. REVOGAR a portaria nº 267/21, de 16 de junho de 2021, que altera provisoriamente carga horária de servidora lotada na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Mondaí, SC, 21 de junho de 2021.
ALZIR SLAVIERO
Prefeito Municipal em Exercício.
SANDRA REGINA CALLAI SCHUH
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA 275/2021

Publicação Nº 3124925

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº. 274 DE 21 DE JUNHO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAÍ EM EXERCÍCIO, 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. REVOGAR a portaria nº 267/21, de 16 de junho de 2021, que altera provisoriamente carga horária de servidora lotada na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Mondaí, SC, 21 de junho de 2021.
ALZIR SLAVIERO
Prefeito Municipal em Exercício.
SANDRA REGINA CALLAI SCHUH
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA 276/2021

Publicação Nº 3124924

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº. 276 DE 21 DE JUNHO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAÍ EM EXERCÍCIO, 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. ALTERAR PROVISORIAMENTE A CARGA HORÁRIA do servidor GEOVANE STAUDT, matrícula nº 4188, lotado no cargo de – PROFESSOR ACT - HABILITADO, de 30 (trinta) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 01/06/2021 até o dia 22/12/2021.
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2021.
Mondaí, SC, 21 de junho de 2021.
ALZIR SLAVIERO
Prefeito Municipal em Exercício
SANDRA REGINA CALLAI SCHUH
Secretária Municipal da Educação e Cultura.

PORTARIA 277/2021

Publicação Nº 3124923

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº. 277 DE 21 DE JUNHO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAÍ EM EXERCÍCIO, 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:
CONSIDERANDO, que o Setor de Licitação e Contratos é primordial para a administração municipal, pois a sua correta e ágil atuação, possibilita que a administração adquira produtos e serviços necessários, sempre em estrito cumprimento legal, através de processos licitatórios.
CONSIDERANDO, que o servidor, Luiz Carlos Stang, é ocupante do cargo de provimento efetivo de Advogado, e dentre as atribuições que
lhe são comumente exigíveis está a aprovação do teor dos editais de processos licitatórios, da emissão de pareceres de eventuais recursos
acerca dos tramites dos processos, da manifestação sobre procedimentos adotados no cumprimento da Lei Federal n° 13.019 de 31 de
julho de 2014;
CONSIDERANDO, a grande carga de trabalho que o Setor de Compras e Licitações possui acerca dos Processos Licitatórios, com pedidos de
reequilíbrio, impugnações, pedidos de esclarecimento, etc.;
CONSIDERANDO, que a Dra. Denise Vieira Soares Fiorini exerce suas funções no Setor de Compras, tendo vasto conhecimento na área com
formação superior em Direito, com registro na OAB, e é pós-graduanda em Gestão Pública, resolve:
Art. 1° DESIGNAR a servidora DENISE VIEIRA SOARES FIORINI, ocupante de cargo de provimento comissionado de Assessora de Gabinete,
matrícula n° 3984, para a título EXCEPCIONAL, promover os atos pertinentes da orientação jurídica dos certames licitatórios e das manifestações sobre os procedimentos adotados no cumprimento da Lei Federal n° 13.019 de 31 de julho de 2014.
Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Mondaí, SC, 21 de junho de 2021.
ALZIR SLAVIERO
Prefeito Municipal de Mondaí em Exercício.
ELISEU BOHN
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

PORTARIA 278/2021

Publicação Nº 3124922

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº. 278 DE 21 DE JUNHO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAÍ EM EXERCÍCIO, 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. ALTERAR PROVISORIAMENTE A CARGA HORÁRIA da servidora KEILA JULIANA NEITZEL, matrícula nº 4189, lotada no cargo de –
PROFESSOR ACT - HABILITADO, de 20 (vinte) horas semanais para 30 (trinta) horas semanais, a partir de 01/06/2021 até o dia 22/12/2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2021.
Mondaí, SC, 21 de junho de 2021.
ALZIR SLAVIERO
Prefeito Municipal em Exercício
SANDRA REGINA CALLAI SCHUH
Secretária Municipal da Educação e Cultura.
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Publicação Nº 3124921

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº. 279 DE 24 DE JUNHO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAÍ EM EXERCÍCIO, 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. REDUZIR CARGA HORÁRIA, A PEDIDO, da servidora MARLEI TEREZINHA GUSI, matrícula nº 4171, lotada no cargo de – AGENTE
DE SERVIÇOS GERAIS ACT, de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta) horas semanais, a partir de 01/07/2021 até o dia 22/12/2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Mondaí, SC, 24 de junho de 2021.
ALZIR SLAVIERO
Prefeito Municipal em Exercício
SANDRA REGINA CALLAI SCHUH
Secretária Municipal da Educação e Cultura.

PORTARIA 280/2021

Publicação Nº 3124919

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº. 280 DE 28 DE JUNHO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAÍ EM EXERCÍCIO, 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. ALTERAR PROVISORIAMENTE A CARGA HORÁRIA da servidora CLAIR DO NASCIMENTO, matrícula nº 4273, lotada no cargo de –
PROFESSOR ACT - HABILITADO, de 20 (vinte) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 28/06/2021, em substituição
a professora JANE CARLA KONZEN que apresentou atestado médico.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Mondaí, SC, 28 de junho de 2021.
ALZIR SLAVIERO
Prefeito Municipal em Exercício
SANDRA REGINA CALLAI SCHUH
Secretária Municipal da Educação e Cultura.
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Monte Carlo
Prefeitura
DECISÃO NOS AUTOS DO EDITAL DE CREDENCIMENTO DE LEILOEIRO Nº01/2021

Publicação Nº 3124383

DECISÃO NOS AUTOS DO EDITAL DE CREDENCIMENTO DE LEILOEIRO Nº01/2021
SONIA SALETE VEDOVATTO, Prefeita do Município de Monte Carlo, SC no uso das atribuições de seu cargo faz saber que proferiu decisão
referente a impugnação apresentada nos autos em epígrafe de autoria do Leiloeiro Senhor RUDIVAL ALMEIDA GOMES JÚNIOR, o que faz
com fundamento nas disposições da Lei Geral de Licitações, JULGANDO-A PROCEDENTE devendo ser excluído do edital o item o item 4.1.9
do Termo de Referência, Anexo I do Edital de Credenciamento de Leiloeiro nº 01/2021.
Registre-se, Publique-se, e cientifique-se o impugnante por e-mail se possível.
Monte Carlo/SC em 28 de junho de 2021
SONIA SALETE VEDOVATTO
PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO N° 77/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123783

DECRETO N° 77/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
SONIA SALETE VEDOVATTO, Prefeita Municipal do município de Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
e com o fundamento na Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, em especial a Lei Municipal n° 183, de 11 de dezembro
de 1997:
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o Conselho Municipal de Educação, órgão deliberativo, de caráter integrante da estrutura administrativa do município,
criado pela Lei Municipal n° 183/97, modificada pela Lei n° 967/2015, que será composto pelos seguintes membros:
I – MÁRCIA OLIVEIRA E DUARTE 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação, tendo como seu suplente PATRÍCIA LUCIANA
PROÊNCIO;
II – ALESSANDRA APARECIDA DEON PIERI 01 (um) representante dos Diretores dos Estabelecimentos de Ensino existentes no município,
tendo como seu suplente MARILEI CORSO STRATMANN;
III – BEATRIZ AMAZONAS DE SOUZA 01 (um) representante dos Técnicos e Especialistas em Assuntos Educacionais, tendo como seu suplente EDIR SALETE DE SOUZA;
IV – ELISIANE APARECIDA DA SILVA RIEGER 01 (um) representante das Associações de Pais e Professores dos Estabelecimentos Escolares
vinculados a Rede Municipal de Ensino, tendo como seus suplente CLÁUDIA ZANCAN;
V – FABIANA ROSE PEREIRA 01 (um) representante das Associações de Pais e Professores vinculados a Rede Estadual de Ensino, tendo
como seu suplente ANA KAROLINE GONÇALVES RUAS;
VI – ANGELA LUZIA ALVES DE GOSS DE GODOY 01 (um) representante dos Professores dos Estabelecimentos vinculados à Rede Municipal
de Ensino, tendo como seu suplente SALETE ANA MACARINI;
VII – ROSANEA MARIA BARBOSA DE SOUZA 01 (um) representante dos Professores dos Estabelecimentos a Rede Estadual de Ensino, tendo
como seu suplente LOURDES DEMENTOVIS;
VIII – FELIPE TIAGO PONTES 01 (um) representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, tendo como seu suplente
RUIBAMAR MATTOS;
IX – MARIA ALVES FERNANDES DE GODOY 01 (um) representante do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, tendo como seu suplente
CÉLIA GOMES;
X – MABEL LUZIA TURCATTO 01 (um) representante dos Serviços Públicos vinculados aos Estabelecimentos Escolares da Rede Estadual e
Municipal, tendo como seus suplentes RITA DE CASSIA VICENTE FLESCH;
XI – EVELIN JULIA DE OLIVEIRA 01 (um) representante dos Alunos vinculados aos Estabelecimentos Escolares da Rede Estadual de Ensino,
tendo como seu suplente KELISSON JOSÉ CONCI.
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Art. 2° - Os membros do Conselho Municipal de Educação deverão tomar posse no prazo de 15 (quinze) dias e terão mandato de 02 (dois)
anos.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Monte Carlo, 28 de junho de 2021.
Registre-se. Publique-se. Cumpre-se.
SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal de Monte Carlo

DECRETO Nº 75/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123772

DECRETO Nº 75/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
“DISPÕES SOBRE O REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE TRATA O ART. 24 INCISO IV DA LEI Nº 1205 DE 02 DE OUTUBRO DE 2020.
SONIA SALETE VEDOVATTO, Prefeita Municipal de Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com o fundamento na Lei Orgânica Municipal, no Código Tributário Municipal e demais legislações pertinentes,
DECRETA:
Art. 1º. Remaneja recursos dentro da mesma categoria de programação, nos termos do Art.24 inciso IV da Lei nº 1205/2020 de 02 de outubro de 2020 na importância de R$ 31.104,00 (Trinta e um mil cento e quatro reais) na dotação orçamentária abaixo discriminada.
Órgão 09 – Secretaria de Infra-Estrutura
Unidade Orçamentária 02 – Departamento de Obras Públicas
Projeto/Atividade 1.004 – Pavimentação de Ruas
Elemento Despesa 183 – 4.4.90.00.00.00.00.01.0000
Valor: R$ 31.104,00 (Trinta e um mil cento e quatro reais)
Art. 2º. Para o remanejamento, de que trata o artigo anterior, fica anulado o valor da dotação abaixo discriminada:
Órgão 09 – Secretaria de Infra-Estrutura
Unidade Orçamentária 02 – Departamento de Obras Públicas
Projeto/Atividade 1.004 – Pavimentação de Ruas
Elemento Despesa 88 – 4.4.90.00.00.00.00.01.0000
Valor: R$ 31.104,00 (Trinta e um mil cento e quatro reais)
Art. 3°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Monte Carlo, 28 de junho de 2021.
SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 76/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123779

DECRETO Nº 76/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
“AUTORIZA A PREFEITA MUNICIPAL A PROMOVER A ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
SONIA SALETE VEDOVATTO, Prefeita Municipal de Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com o fundamento na Lei Orgânica Municipal, no Código Tributário Municipal e demais legislações pertinentes,
DECRETA:
Art. 1º. Fica a Prefeita Municipal autorizada a abrir crédito adicional suplementar para o orçamento do município no valor de R$ 26.175,10
(vinte seis mil cento e setenta e cinco reais) para a seguinte dotação orçamentária:
Órgão 09 – Secretaria de Infra-Estrutura
Unidade Orçamentária 02 – Departamento de Obras Públicas
Projeto/Atividade 1.004 – Pavimentação de Ruas
Elemento Despesa 210 – 4.4.90.00.00.00.00.03.0000
Valor: R$ 26.175,10 (vinte seis mil cento e setenta e cinco reais)
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Art. 2º. Para a abertura do Crédito, de que trata o artigo anterior, será utilizado recurso do superávit do exercício anterior:
Art. 3°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Monte Carlo, 28 de junho de 2021.
SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 18 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123802

LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 18 DE JUNHO DE 2021.
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 045, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2010, QUE INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SONIA SALETE VEDOVATTO, Prefeita Municipal de Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a
todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 334, da Lei Complementar nº 045, de 24 de dezembro de 2010, que institui o Código Tributário do Município, passa a vigorar
acrescido do parágrafo único:
Art. 334 - A Taxa de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Extraordinário, fundado no poder da polícia do Município, concernente ao ordenamento do exercício de atividades econômicas, tem como fato gerador a fiscalização por ela exercida sobre o
funcionamento em horário extraordinário de estabelecimentos comercias, em observância às posturas municipais relativas à ordem, aos
costumes e à tranquilidade pública.
Parágrafo único. A prorrogação de alvará para funcionamento de estabelecimento em horário extraordinário será permitida de segunda a
domingo, inclusive em feriados.
Art. 2o O artigo 335, da Lei Complementar nº 045, de 24 de dezembro de 2010, que institui o Código Tributário do Município, passa a
vigorar acrescido do parágrafo único:
Art. 335 - O fato gerador da taxa considera-se ocorrido com o funcionamento do estabelecimento comercial, fora do horário normal de
abertura e fechamento do comércio.
Parágrafo único. Fica estabelecido como horário normal de funcionamento dos estabelecimentos comerciais das 06h às 22h.
Art. 3º Fica criado o alvará especial de funcionamento para eventos sociais e esporádicos, a serem concedidos nos termos da presente Lei.
Parágrafo único. Para efeito desta Lei são considerados eventos sociais e esporádicos:
I – Casamentos, batizados, noivados e aniversários;
II – Eventos dançantes e shows;
III – Eventos gastronômicos.
Art. 4º O Alvará Especial, descrito no Artigo anterior, será concedido mediante comprovação do cumprimento das demais legislações vigentes, em especial, as concernentes à segurança e vigilância sanitária.
Art. 5º A tabela constante do Anexo VII, da Lei Complementar nº 045, de 24 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO VII
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA RELATIVA AO
FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL
ESPECIFICAÇÃO
1 – PARA PRORROGAÇÃO DE HORÁRIO
1.1 – Das 22 horas até as 24 horas
2 – PARA ALVARÁ ESPECIAL
2.1 – Das 06h até as 04 horas do dia seguinte

Valores em UFM (Unidade Fiscal do Município)
0,2 ao dia
1,0 ao mês
4,0 ao ano
1,0 ao dia

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Monte Carlo, 28 de junho de 2021.
SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 76/2021 EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2021PMMC

Publicação Nº 3124183

AVISO DE DITAL Nº 76 /2021 PP Nº45 /2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO 76/2021
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2021PMMC
O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104.0001.04,representado
neste ato pela Prefeita Sra.SONIA SALETE VEDOVATTO no uso de suas atribuições,comunica aos interessados que fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL visando a contratação futura de pessoa jurídica para execução do objeto abaixo indicado. Os envelopes
de “PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTAÇÃO” deverão ser entregues no Setor de Licitações, localizado na sede deste Município – Rodovia SC 452 Km 24, nº 1551, Centro, Monte Carlo,SC. RECEBIMENTO DAS “PROPOSTA DE PREÇOS”: das 08:h00 horas do dia 12/07/2021
até às 9:45 horas do dia 12/07/2021 ABERTURA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE PREÇOS: Às 10:00 horas
do dia 12/07/2021.
A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO - JULGAMENTO POR ITEM, consoante as condições estatuídas neste Edital e será regido
pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7892 de 23/Janeiro/2013, Decreto Municipal nº 04/ de 10/janeiro/2017, bem
como pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos omissos.
1 – DO OBJETO 1.1–O presente pregão tem como objeto para aquisição de Veículo Ônibus com Carroceria integrada, nos casos especificados conforme delimitações constantes neste Edital, para exercício de 2021.

PROCESSO SELETIVO – Nº. 01/2021. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO

Publicação Nº 3123800

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO- SC
PROCESSO SELETIVO – Nº. 01/2021.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO, tendo em vista a homologação do resultado final do Processo Seletivo n° 01.2021, CONVOCA
para a realização de procedimentos preparatórios para Admissão, os candidatos cujo nome e cargos constam na listagem em anexo;
I – DA CONVOCAÇÃO
1. O procedimento para admissão ocorrerá no período de 28 a 30 de Junho de 2021, no horário das 08h00 às 17:00 horas, devendo apresentar os documentos e exame listados abaixo no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, para início dos trabalhos até 01 de
Julho de 2021.
II – DA DOCUMENTAÇÃO
a) Habilitação mínima exigida pelo Edital;
b) Carteira de Identidade;
c) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
d) Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
e) Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino);
f) Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
g) Certidão de nascimento dos filhos menores até 21 anos ou dependentes do IRRF;
h) Certidão de nascimento e carteirinha de vacinação dos filhos menores de 14 anos;
i) Certidão de nascimento, casamento ou união estável;
j) 01 foto 3x4 k) PIS/PASEP (frente e verso);
l) Cópia da Carteira de Trabalho (frente e verso);
m) Comprovante de endereço;
n) Conta Banco do Brasil 1982-8 1387-0 ou SICOOB 3071;
o) Registro no Conselho de Classe, quando for o caso;
p) Certidão de Antecedentes criminais https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do
q) No ato da contratação o candidato irá preencher as Declarações exigidas;
r) Exame Admissional;
s) Para o cargo de agente comunitário de saúde, comprovar residir na localidade em que realizou a inscrição.
Todos os documentos especificados neste Item deverão ser entregues em cópias, acompanhadas dos originais, para serem conferidos no
local acima mencionado.
III –CANDIDATOS CONVOCADOS:
Cargo: PROFESSOR III
Número de aprovados convocados por este edital: 01
Nome:
ARICLER DOMINGUES PEPES

COLOCAÇÃO
1°

Registre-se, Publique-se em 28 de Junho de 2021.
SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal
Publicada a presente portaria na data supra, nesta Secretaria Municipal.
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Publicação Nº 3124429

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 48 /2021
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS Nº 01/2021
A PREFEITA DE MONTE CARLO-ESTADO DE SANTA CATARINA, Senhora SONIA SALETE VEDOVATTO, no uso das atribuições de seu cargo
e com fulcro na Lei Geral de Licitações nº 8. 666/93 torna de interesse publico e com base fundamentada nas disposições da Lei Geral de
Licitações, devendo ser excluído do edital o item o item 4.1.9 do Termo de Referência, Anexo I do Edital de Credenciamento de Leiloeiro nº
01/2021. Assim, PRORROGA O CREDENCIAMENTO PARA DIA 30 DE JULHO DE 2021 , COM INÍCIO AS 9:00H
Monte Carlo 28 de junho de 2021.
Registre-se e publique-se na forma legal,
SONIA SALETE VEDOVATTO
PREFEITA MUNICIPAL
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Morro da Fumaça
Prefeitura
CONCORRÊNCIA PUBLICA 003/2021

Publicação Nº 3124147

ABERTURA DOS ENVELOPES DA LICITAÇÃO. CONCORRENCIA PUBLICA 003/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral, para desenvolvimento da atividade no perímetro urbano e rural
do município de Morro da Fumaça - SC, visando o futuro desenvolvimento dos projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário municipal.
Abertura dos envelopes 05/07/2021 as 13:30. Setor de Licitação, 2º Piso, Paço Municipal Prefeito Auzilio Frasson, Rua 20 de Maio, 100,
Centro, neste município. ROBERTO JOSE SAVIO CAETANO – Secretário do Sistema Econômico.

DECRETO Nº 085/2021

Publicação Nº 3123714

DECRETO Nº 085/2021, em 25 de junho de 2021.
ALTERA O ANEXO “I” DO DECRETO Nº 133, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017.
AGENOR CORAL, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 69, inciso
IX, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º - Acrescenta a servidora Maeli Sorato Manarin, ao anexo “I” do Decreto nº 133 de 15 de setembro de 2017, no que se refere ao
período 2021/2, passando o dispositivo específico que se refere ao CEI Vanolda Gregório Espindula, a vigorar com a seguinte redação:
2021/2
SERVIDOR

ADMISSÃO

REMUNERAÇÃO

1º

ALINE CONTI MACCARI

09/07/2012

07/11/1977

2º

CELIMAR FIRMINO DA ROSA

23/07/2012

13/01/1986

3º

MAELI SORATO MANARIN

09/03/2010

07/01/1988

CEI VANOLDA GREGÓRIO ESPINDULA

Art. 2º - Os demais dispositivos do anexo e da lei permanecem inalterados.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 25 de junho de 2021.
AGENOR CORAL
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
ROBERTO JOSÉ SÁVIO CAETANO
Secretário do Sistema Econômico
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Morro Grande
Prefeitura
EXTRATO - ADITIVO DE CONTRATO Nº 6/2021/PMMG

Publicação Nº 3124073

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DB84E12BBDDF2A94B2D87851593E11BDC863B30C
Aditivo nº:
Contrato Principal nº:
Natureza:
Contratante:
Contratado:

6/2021
35/2020/PMMG
Reajuste de Preço
Prefeitura Municipal de Morro Grande
SETEP Construções S.A.

Valor (R$):

109.856,69

Data da Assinatura:
Vigência Inicial:
Vigência Final
Dotações:

28/06/2021
28/06/2021
31/12/2021
(107) 3002.1006.44905198

Licitação:

Edital de Tomada de Preços nº 13/2020/PMMG

Objeto Resumido:
Espécie:
Observação:

Reajustar, na forma de majoração, os preços unitários dos “itens 2.3, 2.4 e 2.5” contidos da planilha quantitativa e orçamentária apresentado junto a proposta de preços pela contratada, e consequentemente, prorrogar a vigência do contrato principal
até “31/12/2021”.
Execução de Obra
A íntegra do termo está disponível no site www.morrogrande.sc.gov.br.
Origem: Contrato de Repasse nº 893427/2019/MAPA/CAIXA.
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Navegantes
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO -- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2021 FMS

Publicação Nº 3125011

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9B2163A3FBA6F15CDFA7E348D649A8197C1E8466

PREFEITURA DE NAVEGANTES – PREGÃO ELETRÔNICO 14/2021 FMS
Comunicamos na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório do objeto: Pregão eletrônico para
registro de preços visando a aquisição de medicamentos a serem destinados aos pacientes do município de Navegantes para tratamento da
infecção causada pelo Coronavírus/Covid-19, através do Fundo Municipal de Saúde do município de Saúde de Navegantes/SC. Disputa em
meio eletrônico com uso da plataforma BNC. Interessados deveram cadastrar-se no site http://bnc.org.br/cadastro/. Entrega das propostas
a partir do dia 29/06/2021 até as 13h30 do dia 07/07/2021. Início da sessão em meio eletrônico as 14h00 do dia 07/07/2021. O edital se
encontra à disposição na Rua João Emílio nº 100, Navegantes/SC e no site: www.navegantes.sc.gov.br link fornecedor. Libardoni Fronza –
Prefeito.

DECRETO 136-2021-COVID

Publicação Nº 3124043

DECRETO N.º 136 DE 25 DE JUNHO DE 2021
PREVÊ A CONTINUIDADE DAS MEDIDAS DE COMBATE À CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art 1º. O presente decreto estabelece as condições de afastamento de servidores, no período em que perdurar o estado de calamidade
pública por conta da pandemia por COVID decretado pelo Governo do Estado de Santa Catarina,
Art.2º. As servidoras gestantes, por conta do art 1º da Lei Federal Nº 14.151, de 12 de maio de 2021, serão afastadas ficando a disposição
para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância, abrangendo
servidores da administração geral e regidas pelo estatuto do magistério.
§ 1º Os titulares das secretarias, autarquias e fundações, receberão os atestados que comprovem a gestação da servidora, e efetuarão o
acordo referente a realização de teletrabalho, trabalho remoto ou outra modalidade, encaminhando comunicado ao Departamento de Recursos Humanos, informando dessa condição e o prazo de afastamento, que deve ser renovado a cada 90 (noventa) dias. A servidora afastada
deverá encaminhar relatório de atividades, o qual deverá ser atestado pela chefia imediata e anexado a folha ponto, na qual deve constar
o ato de afastamento. Essa condição de trabalho diferenciada será registrada na pasta funcional, mediante portaria específica.
§ 2º Na impossibilidade da servidora gestante executar trabalho remoto, teletrabalho ou outras modalidade, será afastada preventivamente, mediante apresentação do atestado de gravidez, sendo que o titular da pasta de lotação da servidora encaminhará comunicação ao
Departamento de Recursos Humanos, informando do afastamento, o qual deve ser renovado a cada 90 (noventa) dias. O afastamento será
registrado em sua pasta funcional, mediante portaria de afastamento.
Art. 3º. Observadas as diretrizes contidas no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, na Lei Estadual 18.032, de 08 de dezembro de 2020,
o disposto neste decreto, exceto os casos estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º, do artigo 4º, não se aplica aos servidores dos serviços
públicos qualificados como essenciais, pelos respectivos gestores e os imprescindíveis ao funcionamento da administração pública municipal.
Art.4º. Os servidores públicos incluídos no chamado grupo de risco do coronavírus, deverão atualizar as recomendações médicas para o
afastamento, mediante atestado emitido por profissional médico, fundamentando o motivo pelo qual necessita do afastamento, cabendo a
Administração Pública Municipal e/ou suas Fundações e Autarquia estabelecer a forma de controle.
§ 1º Deverão exercer suas atividades de forma remota ou, na impossibilidade de fazê-lo, serem afastados, mediante apresentação de atestado médico, que aponte, obrigatoriamente, as situações a seguir:
I - pessoas acometidas pela COVID-19; ou
II - pessoas que estejam em quarentena por terem sido consideradas suspeitas de estarem acometidas pela COVID-19.
§ 2º Deverão, prioritariamente, exercer suas atividades de forma remota, os servidores que apresentarem as seguintes comorbidades,
mediante apresentação de atestado médico, exame ou receituário compatível com a respectiva patologia:
I - Diabetes melitus descompensado;
II - Pneumopatias crônicas graves - Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística,
fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia
por crise asmática).
III - Hipertensão Arterial Resistente - Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais
anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada
e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos;
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IV - Hipertensão arterial estágio 3 (PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg), independente da presença de lesão em órgão-alvo
(LOA) ou comorbidade;
V - Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com de lesão em órgão-alvo (LOA) e/ou comorbidade PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo (LOA) e/ou comorbidade;
VI - Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada, em estágios B, C ou D, independente de classe
funcional da New York Heart Association;
VII - Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar;
VIII - Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo);
IX - Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras);
X - Valvopatias - Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras);
XI - Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos, pericardite crônica, cardiopatia reumática;
XII - Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas - Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes
vasos;
XIII - Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras);
XIV - Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica;
XV - Próteses valvares biológicas ou mecânicas e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardiodesfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência);
XVI - Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, ataque isquêmico transitório, demência vascular;
XVII - Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular <60ml/min/1,73 m2) e síndrome nefrótica;
XVIII - Imunossuprimidos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea, pessoas vivendo com HIV e CD4 <350 células/mm3, doenças
reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia
com corticoide e/ou ciclofosfamida, demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias;
XIX - Anemia falciforme;
XX - Obesidade mórbida - Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40.
§ 3º Os titulares das pastas das secretarias, autarquias e fundações, atribuirão aos servidores que se enquadrem no estabelecido do § 1º e §
2º as atividades a serem desenvolvidas de forma remota, ou em turnos diferenciados de modo a reduzir os riscos com o contágio da Covid.
No caso de desenvolver atividades remotas, o mesmo deve anexar relatório das atividades, o qual deve ser atestado pela chefia imediato e
ser anexado a folha ponto do servidor.
§ 4º Na impossibilidade do servidor realizar suas atividades remotamente, devido ao cargo que ocupa, o mesmo será afastado do trabalho,
sem prejuízo dos benefícios estabelecidos em sua carreira, devendo esta condição ser anotada em sua pasta funcional, mediante portaria
específica, a qual deve ser renovada a cada 90 (noventa) dias.
Art.5º. Os servidores públicos abrangidos pelo estatuto dos servidores da educação, seguirão as normas descritas neste Decreto, em consonância com a Instrução Normativa 109/2020ME, devendo ao PLANCON atualizar suas diretrizes no que concerne as regras de afastamento
estabelecidas neste Decreto.
Art. 6º Findo o prazo de calamidade pública pela pandemia do Covid decretada pelo Governo do Estado, perde, automaticamente, os efeitos
deste decreto, passando o afastamento dos servidores, sejam da administração geral ou da educação, a serem regidos estritamente pelos
respectivos estatutos.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 25 DE JUNHO DE 2021
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
Prefeito Municipal
DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Administração e Logística

DECRETO 138-2021 - REVOGA DECRETO 134

Publicação Nº 3124059
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 11.482.121/0001-33
Navegantes – SC.

DECRETO Nº 138 DE 28 DE JUNHO DE 2021
DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO SALDO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020 PARA EFEITO DE SUPLEMENTAÇÃO.
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O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 1.º, do art. 15 e art. 19, da Lei nº 3503 de 16/11/2020
(LOA/2021):
DECRETA:
Art. 1 º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder transferência do saldo do superávit financeiro do exercício de
2020, até o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da fonte de recursos abaixo discriminada, para a seguinte dotação:
Fonte de Recursos: 6035 – Superávit Transferências do Sistema único de Assistência Social – SUAS/União
ÓRGÃO: 03 – Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE: 01 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 – Assistência Social
Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 62 – Assistência Social Comunitária
1.143 – Investimentos em Estrutura Física e Equipamentos na Assistência Social
48 – 4.4.90.00.00.00 – Investimento - Aplicações Diretas R$ 150.000,00
Art. 2 º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando o Decreto nº 134, de 25 de junho de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
NAVEGANTES, 28 DE JUNHO DE 2021.
Libardoni Lauro Claudino Fronza
PREFEITO

DECRETO 139-SUPERAVIT FINANCEIRO

Publicação Nº 3124897

DECRETO Nº 139 DE 28 DE JUNHO DE 2021
DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO SALDO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO/2020 (RECURSOS COSIP), PARA EFEITO DE SUPLEMENTAÇÃO.
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 1º do art. 15º e art. 19º, da Lei nº 3503 de 16/11/2020
(LOA/2021);
DECRETA:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder à transferência do saldo do superávit financeiro/2020, do recurso
abaixo discriminado, até a importância de R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), para a seguinte dotação:
Fonte de Recursos: 6038 – Superávit Financeiro – Recursos Cosip
02 – PREFEITURA MUNICIPAL
16 – Secretaria Municipal de Obras
25.752.0024 – 1.019 – Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública
223 – 4.4.90.00.00.00 – Investimentos – Apl. Diretas R$ 3.800.000,00
Art. 2 º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
NAVEGANTES, 28 DE JUNHO DE 2021.
Libardoni Lauro Claudino Fronza
Prefeito

ERRATA-DECRETO 136

Publicação Nº 3124032

ERRATA
No Decreto nº 136, de 25 de junho de 2021, que PREVÊ A CONTINUIDADE DAS MEDIDAS DE COMBATE À CONTAMINAÇÃO PELO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, publicada no Diário Oficial dos Municípios –DOM, em 28 de junho de 2021
Onde se lê:
“Art.5º. Os servidores públicos abrangidos pelo estatuto dos servidores da educação, seguirão as normas descritas neste Decreto, em consonância com a Instrução Normativa 109/2020ME, devendo ao PLANCON atualizar suas diretrizes no que concerne as regras de afastamento
estabelecidas neste Decreto, cabendo:”
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Leia-se:
“Art.5º. Os servidores públicos abrangidos pelo estatuto dos servidores da educação, seguirão as normas descritas neste Decreto, em consonância com a Instrução Normativa 109/2020ME, devendo ao PLANCON atualizar suas diretrizes no que concerne as regras de afastamento
estabelecidas neste Decreto.”
NAVEGANTES, 28 DE JUNHO DE 2021.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

EXTRATO CONTRATUAL 42/2021 PMN

Publicação Nº 3125014

EXTRATO CONTRATUAL
Prefeitura Municipal de Navegantes
Contrato Nº.: 42/2021 PMN
Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes
Contratada: CASA DE ASSISTÊNCIA DILONY EIRELI
CNPJ ou CPF: 95.766.598/0001-30
Proprietário...: Nivaldo Alexandre
Vigência: Início: 28/06/2020 Término: 29/12/2020
Licitação: Dispensa Licitação nº 60/2021 - PMN
Valor Total: R$ 29.700,00
Recursos: Dotações: 2.039.3390.00.00.00.00
Objeto ................ : DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO DA
IDOSA IONE TEREZINHA MARTINI, EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA – ILP, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, EM DE CUMPRIMENTO À MEDIDA ADMINISTRATIVA SIG 01.2021.00013528-6.
Navegantes, 28 de junho de 2021.

EXTRATO DA DISPENSA 62/2021 PMN

Publicação Nº 3125023
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AB6C194D14C06AF8670DD6B2838EA751BA056F90

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO
Órgão: Prefeitura Municipal de Navegantes
Processo: DL 62/2021 PMN
Objeto DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ACOLHIMENTO PARA IDOSO J.C.D.S., EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA EM RESIDENCIA INCLUSIVA PARA ADULTO COM DEFICIÊNCIA, A FIM DE EXECUTAR OS SERVIÇOS
DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA ADMINISTRATIVA Nº 01.2021.00011664-5: ARTIGO 24,
INCISO IV DA LEI n° 8/666/93.
Contratada ...... : Cagere Casa Assistencial Ltda - EPP
CNPJ ou CPF:...: 19.354.317/0001-54
Proprietário...: Maria de Lourdes Dalago
Valor: R$ 29.700,00
Recursos: Dotações: 2.039.3390.00.00
Fundamento: Art. 24, inciso IV, Lei 8.666/93.
Navegantes, 28 de junho de 2021

EXTRATO DA DISPENSA 63/2021 PMN

Publicação Nº 3125021
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 19CA4C9C53FBF7991945AEF4DADDEC8CF40942E2

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO
Órgão: Prefeitura Municipal de Navegantes
Processo: DL 63/2021 PMN
Objeto DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ACOLHIMENTO PARA IDOSO R.M.P., EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA EM RESIDENCIA INCLUSIVA PARA ADULTO COM DEFICIÊNCIA, A FIM DE EXECUTAR OS SERVIÇOS
DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA ADMINISTRATIVA Nº 02.2021.00049993-9: ARTIGO 24,
INCISO IV DA LEI n° 8/666/93.
Contratada ...... : Casa de Assistência Dilony – Eirely CNPJ ou CPF:...: 95.766.598/0001-30
Proprietário...: Nivaldo Alexandre
Valor: R$ 29.700,00
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Recursos: Dotações: 2.039.3390.00.00
Fundamento: Art. 24, inciso IV, Lei 8.666/93.
Navegantes, 28 de junho de 2021

PORTARIA 2886-2021

Publicação Nº 3124801

PORTARIA Nº 2886 DE 28 DE JUNHO DE 2021.
RECONDUZ COMISSÃO PROCESSANTE DA SINDICÂNCIA Nº007/2019.
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, combinado
com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes,
RESOLVE:
I -DESIGNAR as servidoras Vanessa Faim, Gianini Grazieli Francisco e Shirley de Castro Monteiro Rodrigues para, sob a presidência da primeira, instituírem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA com vistas a dar continuidade, no prazo de 30 (trinta) dias, aos trabalhos de apuração dos
fatos de que trata os Autos nº 007/2019, iniciados pela Comissão designada pela Portaria nº2772, de 07 de outubro de 2019, publicada no
Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina nº 2949, de 08 de outubro de 2019.
II -A Comissão ora instituída terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente data, para apresentar o relatório contendo as conclusões
pertinentes.
III -Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos em 21 de junho de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 28 DE JUNHO DE 2021.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 2887-2021

Publicação Nº 3124799

PORTARIA Nº 2887 DE 28 DE JUNHO DE 2021.
RECONDUZ COMISSÃO PROCESSANTE DA SINDICÂNCIA Nº004/2019.
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, combinado
com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes,
RESOLVE:
I -DESIGNAR as servidoras Vanessa Faim, Gianini Grazieli Francisco e Shirley de Castro Monteiro Rodrigues para, sob a presidência da primeira, instituírem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA com vistas a dar continuidade, no prazo de 30 (trinta) dias, aos trabalhos de apuração dos
fatos de que trata os Autos nº 004/2019, iniciados pela Comissão designada pela Portaria nº1964, de 17 de julho de 2019, publicada no
Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina nº 2880, de 19 de julho de 2019.
II -A Comissão ora instituída terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente data, para apresentar o relatório contendo as conclusões
pertinentes.
III -Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos em 24 de junho de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 28 DE JUNHO DE 2021.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

PORTARIA 2888-2021

Página 846

Publicação Nº 3124797

PORTARIA Nº 2888 DE 28 DE JUNHO DE 2021.
RECONDUZ COMISSÃO PROCESSANTE DA SINDICÂNCIA Nº005/2019.
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, combinado
com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes,
RESOLVE:
I -DESIGNAR as servidoras Vanessa Faim, Gianini Grazieli Francisco e Shirley de Castro Monteiro Rodrigues para, sob a presidência da primeira, instituírem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA com vistas a dar continuidade, no prazo de 30 (trinta) dias, aos trabalhos de apuração dos
fatos de que trata os Autos nº 005/2019, iniciados pela Comissão designada pela Portaria nº1965, de 17 de julho de 2019, publicada no
Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina nº 2880, de 19 de julho de 2019.
II -A Comissão ora instituída terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente data, para apresentar o relatório contendo as conclusões
pertinentes.
III -Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos em 24 de junho de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 28 DE JUNHO DE 2021.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 2889-2021

Publicação Nº 3124791

PORTARIA Nº 2889 DE 28 DE JUNHO DE 2021.
RECONDUZ COMISSÃO PROCESSANTE DA SINDICÂNCIA Nº006/2019.
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, combinado
com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes,
RESOLVE:
I -DESIGNAR as servidoras Vanessa Faim, Gianini Grazieli Francisco e Shirley de Castro Monteiro Rodrigues para, sob a presidência da primeira, instituírem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA com vistas a dar continuidade, no prazo de 30 (trinta) dias, aos trabalhos de apuração dos
fatos de que trata os Autos nº 006/2019, iniciados pela Comissão designada pela Portaria nº1966, de 17 de julho de 2019, publicada no
Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina nº 2880, de 19 de julho de 2019.
II -A Comissão ora instituída terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente data, para apresentar o relatório contendo as conclusões
pertinentes.
III -Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos em 24 de junho de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 28 DE JUNHO DE 2021.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 2890-2021

Publicação Nº 3124787

PORTARIA Nº 2890 DE 28 DE JUNHO DE 2021.
RECONDUZ COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº16/2019.
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, combinado
com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes,
RESOLVE:
I -DESIGNAR as servidoras Vanessa Faim, Gianini Grazieli Francisco e Daniela Antônio Pereira para, sob a presidência da primeira, instituírem
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COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR com vistas a dar continuidade, no prazo de 60 (sessenta) dias, aos trabalhos de
apuração dos fatos de que trata os Autos nº 16/2019, iniciados pela Comissão designada pela Portaria nº2523, de 10 de setembro de 2019,
publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina nº 2926, de 11 de setembro de 2019.
II -A Comissão ora instituída terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da presente data, para apresentar o relatório contendo as conclusões pertinentes.
III -Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 28 DE JUNHO DE 2021.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 2891-2021

Publicação Nº 3124782

PORTARIA Nº 2891 DE 28 DE JUNHO DE 2021.
RECONDUZ COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº17/2019.
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, combinado
com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes,
RESOLVE:
I -DESIGNAR as servidoras Vanessa Faim, Daniela Antônio Pereira e Dayane Patrícia Laureano para, sob a presidência da primeira, instituírem COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR com vistas a dar continuidade, no prazo de 60 (sessenta) dias, aos trabalhos de apuração dos fatos de que trata os Autos nº 17/2019, iniciados pela Comissão designada pela Portaria nº2860, de 15 de outubro
de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina nº2957, de 17 de outubro de 2019.
II -A Comissão ora instituída terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da presente data, para apresentar o relatório contendo as conclusões pertinentes.
III -Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos em 17 de junho de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 28 DE JUNHO DE 2021.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 2892-2021

Publicação Nº 3124832

PORTARIA Nº 2.892/2021
DESIGNA SERVIDOR AUTORIZADO A DIRIGIR OS VEÍCULOS QUE ESPECIFICAM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 11 de 12 de janeiro
de 2021, bem como a Lei Orgânica de Navegantes
RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR, por este ato, o servidor Senhor Jadielson Carlos Dantas Vasconcelos, matrícula nº 63529901 a dirigir o veículo abaixo
relacionado, para a execução de serviços da Secretaria Municipal de Saúde:
I) FIAT UNO 4 portas – Placa QHS 6967
Art. 2º O servidor público autorizado a dirigir veículos oficiais, não poderá:
a) Ceder à direção do veículo a terceiros;
b) Utilizar o veículo em atividades particulares ou diversas daquelas que motivaram a concessão;
c) Conduzir pessoas e/ou materiais estranhos ao serviço público prestado.
Art. 3º O servidor público autorizado a dirigir veículos oficiais deverá cumprir as determinações expressas na Instrução Normativa SGC Nº
03/2020.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
NAVEGANTES/SC, 28 de junho de 2021.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
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PORTARIA 2893-2021

Publicação Nº 3124833

PORTARIA Nº 2.893/2021
DESIGNA SERVIDOR AUTORIZADO A DIRIGIR OS VEÍCULOS QUE ESPECIFICAM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 11 de 12 de janeiro
de 2021, bem como a Lei Orgânica de Navegantes
RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR, por este ato, o servidor Senhor Walter Rosa, matrícula nº 1639302 a dirigir os veículos abaixo relacionados, para a
execução de serviços da Secretaria Municipal de Obras:
I) KIA – Placa MIZ 7981
II) KIA – Placa OKF 7026
Art. 2º O servidor público autorizado a dirigir veículos oficiais, não poderá:
a) Ceder à direção do veículo a terceiros;
b) Utilizar o veículo em atividades particulares ou diversas daquelas que motivaram a concessão;
c) Conduzir pessoas e/ou materiais estranhos ao serviço público prestado.
Art. 3º O servidor público autorizado a dirigir veículos oficiais deverá cumprir as determinações expressas na Instrução Normativa SGC Nº
03/2020.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
NAVEGANTES/SC, 28 de junho de 2021.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 2894-2021

Publicação Nº 3124835

PORTARIA Nº 2.894/2021
DESIGNA SERVIDOR AUTORIZADO A DIRIGIR OS VEÍCULOS QUE ESPECIFICAM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 11 de 12 de janeiro
de 2021, bem como a Lei Orgânica de Navegantes
RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR, por este ato, o servidor Senhor Luciano Orane Maibuk, matrícula nº 63576601 a dirigir o veículo abaixo relacionado,
para a execução de serviços da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte:
I) FORD KA – Placa QJE 0806
Art. 2º O servidor público autorizado a dirigir veículos oficiais, não poderá:
a) Ceder à direção do veículo a terceiros;
b) Utilizar o veículo em atividades particulares ou diversas daquelas que motivaram a concessão;
c) Conduzir pessoas e/ou materiais estranhos ao serviço público prestado.
Art. 3º O servidor público autorizado a dirigir veículos oficiais deverá cumprir as determinações expressas na Instrução Normativa SGC Nº
03/2020.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
NAVEGANTES/SC, 28 de junho de 2021.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 2895-2021

Publicação Nº 3124839

PORTARIA Nº 2.895/2021
DESIGNA SERVIDOR AUTORIZADO A DIRIGIR OS VEÍCULOS QUE ESPECIFICAM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 11 de 12 de janeiro
de 2021, bem como a Lei Orgânica de Navegantes
RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR, por este ato, o servidor Senhor José Osmar Bezerra Neto, matrícula nº 63410102 a dirigir o veículo abaixo relacionado,
para a execução de serviços da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte:
I) FORD KA – Placa QJE 0806
Art. 2º O servidor público autorizado a dirigir veículos oficiais, não poderá:
a) Ceder à direção do veículo a terceiros;
b) Utilizar o veículo em atividades particulares ou diversas daquelas que motivaram a concessão;
c) Conduzir pessoas e/ou materiais estranhos ao serviço público prestado.
Art. 3º O servidor público autorizado a dirigir veículos oficiais deverá cumprir as determinações expressas na Instrução Normativa SGC Nº
03/2020.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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NAVEGANTES/SC, 28 de junho de 2021.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 2896-2021

Publicação Nº 3124844

PORTARIA Nº 2.896/2021
DESIGNA SERVIDOR AUTORIZADO A DIRIGIR OS VEÍCULOS QUE ESPECIFICAM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 11 de 12 de janeiro
de 2021, bem como a Lei Orgânica de Navegantes
RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR, por este ato, o servidor Senhor Fernando Cardoso de Souza, matrícula nº 185901 a dirigir o veículo abaixo relacionado,
para a execução de serviços da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte:
I) FORD KA – Placa QJE 0806
Art. 2º O servidor público autorizado a dirigir veículos oficiais, não poderá:
a) Ceder à direção do veículo a terceiros;
b) Utilizar o veículo em atividades particulares ou diversas daquelas que motivaram a concessão;
c) Conduzir pessoas e/ou materiais estranhos ao serviço público prestado.
Art. 3º O servidor público autorizado a dirigir veículos oficiais deverá cumprir as determinações expressas na Instrução Normativa SGC Nº
03/2020.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
NAVEGANTES/SC, 28 de junho de 2021.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA Nº 2847 DE 23 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124912

PORTARIA Nº 2847 DE 23 DE JUNHO DE 2021
DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATOS VIGENTES CONFORME ESPECIFICA.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio
de 2017, bem como a Lei Complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes
RESOLVE:
I - DESIGNAR, por este ato para acompanhar e fiscalizar o contrato 09/2021 PMN da DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 183/2020 PMN, cujo
objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR O CMEI PROF.ª MARIA DAS NEVES EMÍLIO, LOCALIZADO À RUA JOSÉ BORNHAUSEN, 173 BAIRRO SÃO DOMINGOS, ATRAVES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, SC (588079).
Fiscal: RUBIA LOTH TEIXEIRA - (titular)
JACQUELINE TEREZINHA RÉGIS – (suplente)
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 23 DE JUNHO DE 2021.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA Nº 2848 DE 23 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124914

PORTARIA Nº 2848 DE 23 DE JUNHO DE 2021
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
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de 2017, bem como a Lei Complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes
RESOLVE:
I - DESIGNAR, por este ato para acompanhar e fiscalizar o contrato 41/2021 PMN DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 69/2021 PMN, CUJO
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
EM FORMA DE COMODATO E CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SISTEMA OPERACIONAL PARA ATENDIMENTO INFORMATIZADO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NAVEGANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE
NAVEGANTES/SC
Fiscal: SAUL JOSE SIMAS - (titular)
ADRIANA GOULART PONTES – (suplente)
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 23 DE JUNHO DE 2021.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA Nº 2862 DE 25 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124926

PORTARIA Nº 2862 DE 25 DE JUNHO DE 2021
DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATOS VIGENTES CONFORME ESPECIFICA.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio
de 2017, bem como a Lei Complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes
RESOLVE:
I - DESIGNAR, por este ato para acompanhar e fiscalizar o contrato 02/65/2019 FMS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2019 FMS,cujo
objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 312 MTS m2, EDIFICADO EM ALVENARIA COM
ÁREA 250,00 m² APROXIMADAMENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA PREFEITO CIRINO ADOLFO CABRAL, Nº 3333, BAIRRO MEIA PRAIA,
CIDADE DE NAVEGANTES- SC., PARA SEDIAR O CENTRO DE ASSITENCIA E BEM ESTAR ANIMAL , ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE NAVEGANTES.
Fiscal: EDSON DE JESUS - (titular)
GISÉLICA DE CASSIA GUERINI PADOVAN PICOLOTTO – (suplente)
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 25 DE JUNHO DE 2021.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
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Nova Erechim
Prefeitura
DECRETO Nº 560/2021 DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM
AFETADAS POR VENDAVAL 1.3.2.1.5 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3124226

DECRETO Nº 560 DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Decreta situação de emergência nas áreas do Município de Nova Erechim afetadas por vendaval 1.3.2.1.5 e da outras providências.
Edilson Ferla Prefeito Municipal do Município de Nova Erechim, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO os estragos provocados pelo vendaval que atingiu o Município de Nova Erechim na noite do dia 26 de junho de 2021, por
volta das 23 horas;
CONSIDERANDO que algumas famílias e empresas do Município tiveram suas residências e barracões afetados pelo vendaval;
CONSIDERANDO que a Escola Reunida Municipal “Profª Lydia Franzon Dondoni” foi fortemente atingida pelo vento e teve a estrutura seriamente danificada, impossibilitando o atendimento presencial por questões de segurança;
CONSIDERANDO que a situação demanda ações urgentes do poder público a fim de consertar os prédios públicos danificados pelo temporal;
CONSIDERANDO que ainda não se pode precisar o tempo necessário para que a situação seja completamente normalizada junto Escola
Reunida Municipal “Profª Lydia Franzon Dondoni”;
CONSIDERANDO aue o parecer da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, relatando a ocorrência deste desastre é favorável à
declaração de situação de emergência.
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada situação de emergência nas áreas do município contidas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais
documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como vendaval 1.3.2.1.5 – COBRADE, conforme IN/
MI nº 02/2016.
Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção
e Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.
Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação
de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação
da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.
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 defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:
I – penetrar nas casas, 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 da defesa civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas
com a segurança global da população.
Art. 5º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC
101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo
de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.
Art. 6º Ficam suspensas as aulas presenciais na Escola Reunida Municipal “Profª Lydia Franzon Dondoni”, por tempo indeterminado.
Parágrafo único: Os alunos matriculados na rede de ensino municipal que frequentam as aulas na Escola Reunida Municipal “Profª Lydia
Franzon Dondoni” serão atendidos de forma remota, sem prejuízo ao calendário escolar, pelo período necessário para o conserto do prédio
escolar e retomada das atividades presenciais.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Fica revogado o Decreto n. 559 de 27 de junho de 2021.
Nova Erechim-SC, 28 de junho de 2021.
Edilson Ferla
Prefeito Municipal

ERRATA Nº 09/2021 REFERENTE A PORTARIA Nº 240, DE 25 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124224

ERRATA Nº 09/2021
ERRATA Nº 09/2021 REFERENTE A PORTARIA Nº 240, DE 25 DE JUNHO DE 2021
A presente Errata consiste na Alteração do teor da Portaria nº 240, o qual onde lê-se:
Art. 1º Fica concedido 10 (dez) dias de Férias para a Servidora Municipal VIVIANE ITANAJA COLETTO, Matrícula 4049/01, ocupante do cargo
de Fonoaudióloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a ser usufruída no período de 20.06.2021 a 29.07.2021, referente ao período
16.01.2020 a 15.01.2021.
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Leia-se:
Art. 1º Fica concedido 10 (dez) dias de Férias para a Servidora Municipal VIVIANE ITANAJA COLETTO, Matrícula 4049/01, ocupante do cargo
de Fonoaudióloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a ser usufruída no período de 20.07.2021 a 29.07.2021, referente ao período
16.01.2020 a 15.01.2021.
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Nova Itaberaba
Prefeitura
DECRETO Nº 230, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3125108

DECRETO N.º 230 /2021 DE 28 DE JUNHO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO SELETIVO Nº 005/2021
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
IVANIR JOSE POSSEBON, Prefeito Municipal de Nova Itaberaba - SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os incisos I,
II, III, IV, do artigo 15 da Lei Orgânica Municipal:
CONSIDERANDO: a abertura do Edital para o Processo Seletivo nº 05/2021, o qual tem como objeto a seleção de pessoal visando o preenchimento de vagas, especialmente da Secretaria Municipal de Educação, para atendimento dos alunos matriculados na Rede Municipal de
Ensino de Nova Itaberaba, para o ano de 2021 e em atendimento as disposições legais, faz-se necessário a nomeação de comissão para
acompanhamento do referido Edital, em homenagem ao princípio da transparência.
DECRETA
Art. 1º - Ficam nomeados os membros da Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo nº 05/2021 conforme segue:
I – FERNANDA FIOREZE – Presidente;
II – CLAIRI BONOTTO REGINATTO – Secretário;
III – SANDRA MARIA CIVA, AIRTON KERBES E ELZA FRANCESCHETTO BORIN- Membros;
Art. 2º - Os membros desta Comissão não serão remunerados pelo desempenho de suas funções e prestarão serviços considerados relevantes ao Município.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA – SC, EM 28 DE JUNHO DE 2021.
IVANIR JOSE POSSEBON
Prefeito Municipal
MELANIA M. G. MUSA
Secret. Munic. De Adm. E Fazenda
MAURO C. R. DOS SANTOS
Assessor Jurídico
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Nova Trento
Prefeitura
PORTARIA 320/2021 (C

Publicação Nº 3123725

PORTARIA Nº 320/2021 (A)
Altera Portaria
Graciela Darós Piffer, Secretária Municipal de Educação, do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas
através do Decreto nº 095/2017, e 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:
Alterar a Portaria nº 238/2021 (A) que Admitiu em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2021 de 17 de
março de 2021, Danielli dos Santos, matrícula nº 8681, para exercer o cargo de Agente de Apoio Escolar, com 20(vinte) horas semanais,
na Escola Municipal de Educação Básica Padre José da Poian, passando a exercer o cargo 20 (vinte) horas semanais na Escola Municipal de
Educação Básica Padre José da Poian e 20 (vinte) horas semanais na Escola Municipal de Educação Básica Profº Francisco João Valle – Trinta
Reis, a partir de 07 de junho de 2021.
Prefeitura Municipal de Nova Trento, 07 de junho de 2021.
Graciela Darós Piffer
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

PORTARIA 334/2021 (K

Publicação Nº 3123846

PORTARIA Nº 334/2021 (K)
Dispõe sobre a Exoneração de Servidor
TIAGO DALSASSO, Prefeito Municipal de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o artigo 94, XII,
da Lei Orgânica Municipal, de 04 de abril de 1990, e de conformidade com o art. 17, inciso II, da Lei nº 1.207, de 30/08/92 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais),
RESOLVE:
EXONERAR a pedido, o Servidor Pública Municipal, Rafael Visentainer Adami, matrícula nº 7050, concursado, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Técnico Administrativo, 40 (quarenta) horas semanais, em exercício na Secretaria de Administração e Finanças, do Quadro
de Servidores Efetivos deste Órgão Público Municipal, Município de Nova Trento, com efeitos a contar de 16 de junho de 2021.
Prefeitura de Nova Trento, em 17 de junho de 2021.
Tiago Dalsasso
Prefeito Municipal
Registrada a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC

PORTARIA 338/2021 (A

Publicação Nº 3123769

PORTARIA Nº 338/2021(A)
Rescisão de Contrato de Trabalho
Graciela Darós Piffer, Secretária Municipal de Educação, do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas
através do Decreto nº 095/2017, e 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.
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RESOLVE:
Rescindir a pedido, o Contrato de Trabalho da servidora pública, JUCILDA APARECIDA SARDO PASCHOAL SEGALA Admitido em Caráter
Temporário, matrícula nº 8705, para exercer o cargo de Agente de Apoio Escolar, com 20(vinte) horas semanais, na Escola de Educação
Básica Professor Francisco João Valle, Bairro de Trinta Réis, do Quadro de Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura, Município de
Nova Trento, a partir do dia 23 de junho de 2021.
Prefeitura Municipal de Nova Trento, 22 de junho de 2021.
Graciela Darós Piffer
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
CONTRATO Nº 219/2021
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 Praça Del Comune,
nº 126, na Cidade de Nova Treno, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação,
GRACIÉLA DARÓS PIFFER, casada, brasileira, CPF n° 030.311.319-75, residente e domiciliada na Rua Santo Inácio, n° 235, Bairro Centro,
na Cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora JUCILDA APARECIDA SARDO
PASCHOAL SEGALA, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua Geral de Colônia de Dentro, Bairro Colônia Município de São João
Batista, portador do CPF nº 024.847.139-24, 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 para exercer o cargo de Agente de Apoio Escolar, com
20(vinte) horas semanais, na Escola de Educação Básica Professor Francisco João Valle, Bairro de Trinta Réis, 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$ 843,06 (oitocentos e quarenta e três reais
e seis 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 pelo período pelo período de 12 de maio de 2021 a 17 de dezembro de 2021.
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 demissão;
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;
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.
(Contrato nº 219/2021)
CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO
O contratado cumprirá jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário
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.
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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 12 de maio de 2021.
Graciéla Darós Piffer 			
Secretária M. de Educação			

Jucilda Ap. Sardo Paschoal Segala
Contratada

Daniel Rongalio
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Registrado e publicado o presente contrato no Diário Oficial dos Municípios/DOM/SC.
TESTEMUNHAS:
Jean Marcos Bunn 			
Assistente Administrativo 			
CPF: 097.284.399-03 			

Rafael Diego Mathias
Assistente Administrativo
CPF: 040.788.629-00

PORTARIA 338/2021 (B

Publicação Nº 3123912

PORTARIA Nº 338/2021(B)
Admissão em Caráter Temporário
Graciela Darós Piffer, Secretária Municipal de Educação, do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas
através do Decreto nº 095/2017, e 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:
ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo nº 001/2020 de 23 de março de 2020, JUCILDA APARECIDA SARDO PASCHOAL SEGALA, matrícula nº 8731, para exercer o cargo de Professor Não Habilitado-Educação Infantil, com 40(quarenta) horas semanais,
na Creche Municipal Ciranda Cirandinha – Trinta Reis, Município de Nova Trento, pelo período de 23 de junho de 2021 a 20 de setembro de
2021, em substituição a titular Janete Duarte Tavares afastada para tratamento de saúde.
Prefeitura Municipal de Nova Trento, 22 de junho de 2021.
Graciela Darós Piffer
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
CONTRATO Nº 234/2021
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 Praça Del Comune,
nº 126, na Cidade de Nova Treno, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação,
GRACIÉLA DARÓS PIFFER, casada, brasileira, CPF n° 030.311.319-75, residente e domiciliada na Rua Santo Inácio, n° 235, Bairro Centro,
na Cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora JUCILDA APARECIDA SARDO
PASCHOAL SEGALA, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua Geral de Colônia de Dentro, Bairro Colônia Município de São João
Batista, portador do CPF nº 024.847.139-24, 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 para exercer o cargo de Professo Não Habilitado – Educação
Infantil, com 40(quarenta) horas semanais, na Creche Municipal Ciranda Cirandinha – Trinta Reis, 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$ 1.877,67 (Hum mil oitocentos e setenta
e sete reais e sessenta e sete 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.
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CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL
Este contrato é firmado pelo período pelo período de 23 de junho de 2021 a 20 de setembro de 2021.
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 demissão;
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;
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.
(Contrato nº 234/2021)
CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO
O contratado cumprirá jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário 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 22 de junho de 2021.
Graciéla Darós Piffer 			
Secretária M. de Educação 		

Jucilda Ap. Sardo Paschoal Segala
Contratada

Daniel Rongalio
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Registrado e publicado o presente contrato no Diário Oficial dos Municípios/DOM/SC.
TESTEMUNHAS:
Jean Marcos Bunn 			
Assistente Administrativo 			
CPF: 097.284.399-03 			

Rafael Diego Mathias
Assistente Administrativo
CPF: 040.788.629-00

PORTARIA 338/2021 (C

Publicação Nº 3123923

PORTARIA Nº 338/2021(C)
Admissão em Caráter Temporário
Graciela Darós Piffer, Secretária Municipal de Educação, do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas
através do Decreto nº 095/2017, e 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 nº 303/2021 (B), que ADMITIU em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo nº 001/2020 de 23 de março
de 2020, homologado em 12/02/2021, convocada conforme Decreto nº 012/2021, LELIANE ELENITA SGROTT, matrícula nº 8719, para
exercer o cargo de Professor Habilitado- Nível III- Ref. “A”, com 40 (quarenta) horas semanais, no Centro Municipal de Educação Infantil
Pe. Rossi, Centro, pelo período de 22 de junho à 22 de julho de 2021, em substituição a titular Mirielle Demonti afastada para tratamento
de saúde.
Prefeitura Municipal de Nova Trento, 22 de junho de 2021.
Graciela Darós Piffer
Secretária Municipal de Educação
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Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC
Daniel Rongalio
Secretário Municipal de Administração e Finanças
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 226/2021
O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Praça Del Comune,
nº 126, na Cidade de Nova Treno, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação,
GRACIÉLA DARÓS PIFFER, casada, brasileira, CPF n° 030.311.319-75, residente e domiciliada na Rua Santo Inácio, n° 235, Bairro Centro, na Cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014e a Senhora LELIANE ELENITA SGROTT,
brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Benta S. Piazza, n. 228, Bairro de Trinta Réis, município de Nova Trento, portadora do
CPF nº 021.557.579-21, 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 o cargo de Professor Habilitado- Nível III- Ref. “A”,
com 40 (quarenta) horas semanais, no Centro Municipal de Educação Infantil Pe. Rossi, Centro, Nova Trento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO MENSAL
O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R$ 3.484,70 (Três mil e quatrocentos e oitenta
e quatro reais e setenta 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 22 de junho de 2021 a 22 de julho de 2021, por motivo de excepcional interesse público.
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do citado contrato.
Nova Trento, em 22 de junho de 2021.
Graciéla Darós Piffer 			
Secretária M. de Educação 		

Leliane Elenita Sgrott
Contratada

Daniel Rongalio
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Registrado e publicado o presente contrato no Diário Oficial dos Municípios/DOM/SC.
TESTEMUNHAS:
Jean Marcos Bunn 			
Assistente Administrativo 			
CPF: 097.284.399-03 			

Rafael Diego Mathias
Assistente Administrativo
CPF: 040.788.629-00

PORTARIA 344/2021

Publicação Nº 3123832

PORTARIA Nº 344/2021
Concessão 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. 72, da Lei n° 1.207, de 30 de agosto
de 1992 (Estatuto do Funcionário Público Municipal),
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES de 15(quinze) dias, à Servidora Pública Municipal, NEIVA TEREZINHA BAGNOLIN, matrícula nº 7887,
ocupante do cargo de Assistente Administrativo, com 40 (quarenta) horas semanais, em exercício na Delegacia de Polícia Civil de Nova
Trento, do Quadro de Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura Municipal, Município de Nova Trento, para gozo entre 28/06/2021 a
27/07/2021, relativo ao período aquisitivo de 22/10/2019 a 21/10/2020.
Prefeitura Municipal de Nova Trento, 28 de junho de 2021.
Daniel Rongalio
Secretário Municipal de Administração e Finanças
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Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC

PORTARIA 345/2021

Publicação Nº 3125126

PORTARIA Nº 345/2021
Dispõe sobre a Exoneração de Servidor
TIAGO DALSASSO, Prefeito Municipal de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o artigo 94, XII,
da Lei Orgânica Municipal, de 04 de abril de 1990, e de conformidade com o art. 17, inciso II, da Lei nº 1.207, de 30/08/92 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais),
RESOLVE:
EXONERAR a pedido, o Servidor Público Municipal FABIANO BOTTAMEDI, matrícula nº 8408, do cargo de Provimento em Comissão de Chefe
de Gabinete, com 40 (quarenta) horas semanais, do Quadro de Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura, Município de Nova Trento,
a partir de 28 de junho de 2021.
Nova Trento, em 28 de junho de 2021.
Tiago Dalsasso
Prefeito Municipal
Registrada a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC

PORTARIA N° 343, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123698

PORTARIA N° 343, de 28 de junho de 2021.
Altera a Portaria n° 219/2021, que nomeou membros para compor o Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE, de Nova Trento.
Tiago Dalsasso, Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 94, item VIII da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90 e de acordo com a Lei nº 1.550 de 20/06/1997, alterada pela Lei Complementar nº 505, de 16 de março de 2011;
Resolve,
Art. 1° Fica alterada a Portaria n° 219, de 01 de abril de 2021, que nomeou os membros para compor o Conselho Municipal de Alimentação
Escolar - CAE, do município de Nova Trento, conforme indicação a seguir:
I - Representantes do Poder Público Municipal:
Suplente – Jean Marcos Bunn, em substituição a Carolina Sardá Estuqui.
IV - Representantes de Organizações da Sociedade Civil:
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Trento – SINTTRUNT.
Suplente – Eliane Schimitt Batisti, em substituição a Ana Caroline Vanini.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Nova Trento, 28 de junho de 2021
Tiago Dalsasso
Prefeito Municipal de Nova Trento
Daniel Rongalio
Secretário M. Administração e Finanças
Registra a presente Portaria nesta Prefeitura e publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC.
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Publicação Nº 3125146

Portaria n° 346, de 28 de junho de 2021
Vistos...
Decisão.
Certifico que decorreu in albis o prazo para ciência e manifestação da Servidora no dia 25 de Junho de 2021, conforme despacho de fls. 31,
proveniente deste Gabinete.
Por oportuno, saliento que a manifestação da parte citada ao presente processo administrativo é intempestiva e, ainda que não o fosse,
melhor razão não lhe assiste pelos mesmos fundamentos da Comunicação Interna nº 14/2021.
O fato de existir condenação judicial transitada em julgado previamente à inclusão da Servidora nos quadros da administração é fator impeditivo a sua contratação e uma clara afronta aos princípios regedores da Administração Pública.
Desta forma, considerando que a Administração Pública tem o dever de anular os seus atos quando eivados de ilegalidades, considerando
ainda que dos atos nulos não se originam direitos, ANULO a PORTARIA Nº 163/2021 que admitiu a servidora LUDIMILLA MAFEZZOLI.
Publique-se.
Nova Trento, em 28 de Junho de 2021
Tiago Dalsasso
Prefeito Municipal
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2021

Publicação Nº 3123758
Página: 1 / 5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Processo Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

86/2021
36/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36 / 2021
No dia 8 do mês de Junho do ano de 2021 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 36/2021, Processo licitatório nº 86/2021 que selecionou a proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS DE
RECAPAGEM DE PNEUS, PARA AS FROTAS DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO - SC , em conformidade com as especificações
constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa

Itens

INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP

1,2,4,6,9,10,11,12,18

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:

Empresa(s)

CNPJ / CPF

INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA EPP

Nome do Representante

CPF

58.619.644/0001-42

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 CONTRATAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, PARA AS
FROTAS DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO - 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:

FORNECEDOR: INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP
Item

Especificação

Unid

Marca

Qtd

Preço

Preço Total

1

RECAPE DE PNEU 750/16

UNIDADE

RUZI RUZI

8

313,00

2504,00

2

RECAPE DE PNEU 18.4.30 - 10 LONAS - TRATOR
AGRICOLA G. MÉDIA

UNIDADE

RUZI RUZI

8

1435,00

11480,00

4

RECAPE DE PNEU 19.5 L 24

UNIDADE

RUZI RUZI

16

1325,00

21200,00

6

RECAPE PNEU 12.5/80-18 - 10 LONAS (GARRA TER)

UNIDADE

RUZI RUZI

10

620,00

6200,00

9

RECAPE PNEU 14.9-24 - 12 LONAS

UNIDADE

RUZI RUZI

4

1189,00

4756,00

10

RECAPE PNEU 18.4-34 - 18 LONAS

UNIDADE

RUZI RUZI

4

1913,00

7652,00

11

RECAPE DE PNEU 16.9 X 28 - 10L

UNIDADE

RUZI RUZI

4

1345,00

5380,00
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12

RECAPE PNEU 10.5/80 - R18 FRISADO

UNIDADE

RUZI RUZI

4

575,00

2300,00

18

RECAPE PNEU 12.4-24, GARRA MÉDIA (TRATOR)

UNIDADE

RUZI RUZI

6

945,00

5670,00

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
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.
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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.
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
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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
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11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao
detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente
informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não
executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não
superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as
sanções previstas nas alíneas a c e d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento
de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que
apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos
da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da
pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a
obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito
municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida
mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias
úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA
12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do
município.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de 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

Nova Trento,8 de Junho de 2021

INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA
CNPJ: 58.619.644/0001-42
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Processo Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

86/2021
36/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37 / 2021
No dia 8 do mês de Junho do ano de 2021 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 36/2021, Processo licitatório nº 86/2021 que selecionou a proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS DE
RECAPAGEM DE PNEUS, PARA AS FROTAS DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO - SC , em conformidade com as especificações
constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa

Itens

J P BELEZE

8,14,16,17,19,20,21

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:

Empresa(s)
J P BELEZE

CNPJ / CPF

Nome do Representante

CPF

54.054.937/0001-79

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 CONTRATAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, PARA AS
FROTAS DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO - 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:

FORNECEDOR: J P BELEZE
Item

Especificação

Unid

Marca

Qtd

Preço

Preço Total

8

RECAPE DE PNEU 1400/24 - 12 L

UNIDADE

Ruzi (Fab VIPAL)

60

990,00

59400,00

14

RECAPE PNEU 275/80 R22.5 - BORRACHUDO

UNIDADE

Ruzi (Fab VIPAL)

60

600,00

36000,00

16

RECAPE PNEU 215/75 R17.5-LISO/BORRACHUDO

UNIDADE

Ruzi (Fab VIPAL)

20

380,00

7600,00

17

RECAPE PNEU 1000X20 TG85-BORRACHUDO

UNIDADE

Ruzi (Fab VIPAL)

40

550,00

22000,00

19

RECAPE PNEU 1400/24-12 LONAS

UNIDADE

Ruzi (Fab VIPAL)

60

1600,00

96000,00

20

VULCANIZAÇÃO-PNEU MAQ. PESADAS

UNIDADE

Ruzi (Fab VIPAL)

16

450,00

7200,00

21

VULCANIZAÇÃO - PNEU ONIBUS, CAÇAMBA, LIXO,
MICRO

UNIDADE

Ruzi (Fab VIPAL)

16

150,00

2400,00
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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
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
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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.
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:
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:
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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

Nova Trento,8 de Junho de 2021

J P BELEZE
CNPJ: 54.054.937/0001-79
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Processo Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

86/2021
36/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38 / 2021
No dia 8 do mês de Junho do ano de 2021 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 36/2021, Processo licitatório nº 86/2021 que selecionou a proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS DE
RECAPAGEM DE PNEUS, PARA AS FROTAS DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO - SC , em conformidade com as especificações
constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa

Itens

RB - RECAPAGENS BLUMENAU LTDA.

3,5,7,13,15

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:

Empresa(s)

CNPJ / CPF

RB - RECAPAGENS BLUMENAU LTDA.

Nome do Representante

CPF

07.564.353/0001-63

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 CONTRATAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, PARA AS
FROTAS DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO - 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:

FORNECEDOR: RB - RECAPAGENS BLUMENAU LTDA.
Item

Especificação

Unid

Marca

Qtd

Preço

Preço Total

3

RECAPE PNEU 10.5/65 R16

UNIDADE

TIPLER

10

380,00

3800,00

5

RECAPE PNEU 12.5/80-18-10 LONAS FRISADO

UNIDADE

TIPLER

8

595,00

4760,00

7

RECAPE PNEU 1000X20 - BORRACHUDO

UNIDADE

TIPLER

60

642,00

38520,00

13

RECAPE PNEU 11R 22.5 - BORRACHUDO

UNIDADE

TIPLER

20

725,00

14500,00

15

RECAPE PNEU 225/75 R16/LISO/BORRACHUDO

UNIDADE

TIPLER

20

406,00

8120,00

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
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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
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.
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RB - RECAPAGENS BLUMENAU LTDA.
CNPJ: 07.564.353/0001-63

Nova Trento,8 de Junho de 2021

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

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 SEGUNDA – DA EFICÁCIA
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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.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Nr.: 36/2021

CNPJ:
82.925.025/0001-60
Telefone: (48) 3267-3205
Endereço: Praça del Comune, 126 - Centro
CEP:
88270-000 - Nova Trento

Processo Adm.:
Data do Processo:

86/2021
05/05/2021

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:

86/2021
36/2021 - PE
Pregão eletrônico
08/06/2021
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS DE
RECAPAGEM DE PNEUS, PARA AS FROTAS DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO SC

Participante: INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP
Item

Especificação

Qtd.

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

1

RECAPE DE PNEU 750/16

8,000

UND

313,00

2.504,00

2

RECAPE DE PNEU 18.4.30 - 10 LONAS - TRATOR AGRICOLA G. MÉDIA

8,000

UND

1.435,00

11.480,00

4

RECAPE DE PNEU 19.5 L 24

16,000

UND

1.325,00

21.200,00

6

RECAPE PNEU 12.5/80-18 - 10 LONAS (GARRA TER)

10,000

UND

620,00

6.200,00

9

RECAPE PNEU 14.9-24 - 12 LONAS

4,000

UND

1.189,00

4.756,00

10

RECAPE PNEU 18.4-34 - 18 LONAS

4,000

UND

1.913,00

7.652,00

11

RECAPE DE PNEU 16.9 X 28 - 10L

4,000

UND

1.345,00

5.380,00

12

RECAPE PNEU 10.5/80 - R18 FRISADO

4,000

UND

575,00

2.300,00

18

RECAPE PNEU 12.4-24, GARRA MÉDIA (TRATOR)

6,000

UND

945,00

5.670,00

Total do Participante:

67.142,00

Participante: J P BELEZE
8

RECAPE DE PNEU 1400/24 - 12 L

60,000

UND

990,00

59.400,00

14

RECAPE PNEU 275/80 R22.5 - BORRACHUDO

60,000

UND

600,00

36.000,00

16

RECAPE PNEU 215/75 R17.5-LISO/BORRACHUDO

20,000

UND

380,00

7.600,00

17

RECAPE PNEU 1000X20 TG85-BORRACHUDO

40,000

UND

550,00

22.000,00

19

RECAPE PNEU 1400/24-12 LONAS

60,000

UND

1.600,00

96.000,00

20

VULCANIZAÇÃO-PNEU MAQ. PESADAS

16,000

UND

450,00

7.200,00

21

VULCANIZAÇÃO - PNEU ONIBUS, CAÇAMBA, LIXO, MICRO

16,000

UND

150,00

2.400,00

Total do Participante:

230.600,00

Participante: RB - RECAPAGENS BLUMENAU LTDA.
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RECAPE PNEU 11R 22.5 - BORRACHUDO

RECAPE PNEU 225/75 R16/LISO/BORRACHUDO

3

5

7

13

15

PREFEITO

TIAGO DALSASSO

Nova Trento, 08/06/2021

Especificação

Item

69.700,00
367.442,00

Total do Participante:
Total Geral:

14.500,00

38.520,00

4.760,00

3.800,00

Valor Total

8.120,00

725,00

642,00

595,00

380,00

Valor Unitário

406,00

UND

UND

UND

UND

UND

Unidade

Assinatura do Responsável

20,000

20,000

60,000

8,000

10,000

Qtd.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Nr.: 37/2021

CNPJ:
82.925.025/0001-60
Telefone: (48) 3267-3205
Endereço: Praça del Comune, 126 - Centro
CEP:
88270-000 - Nova Trento

Processo Adm.:
Data do Processo:

88/2021
10/05/2021

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:

88/2021
37/2021 - PE
Pregão eletrônico
25/05/2021
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GALERIA DE CONCRETO PRÉ
FABRICADA, A SER INSTALADA NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO.

Participante: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Item

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

1

Galeria pré moldada de concreto armado, seção quadrada interna de 60,000
1,50X1,50m, mísula de 20X20cm, C = 1.00 M, espessura mínima de 20 cm,
TB-45 e FCK do concreto de 30 MPA, com entrega e montagem num raio de
15km, tendo a sede da prefeitura como ponto de referencia.

PÇS

2.599,00

155.940,00

2

Galeria pré moldada de concreto armado, seção quadrada interna de 60,000
1,50X1,50m, mísula de 20X20cm, C = 1.00 M, espessura mínima de 20 cm,
TB-45 e FCK do concreto de 30 MPA, com entrega e montagem num raio
acima de 15km, tendo a sede da prefeitura como ponto de referencia.

PÇS

3.099,00

185.940,00

3

Galeria pré moldada de concreto armado, seção quadrada interna de 60,000
2,50X2,50m, mísula de 20X20cm, C= 1.00M, espessura mínima de 20cm,
TB-45 e FCK do concreto de 30 MPA, com entrega e montagem num raio de
15km, tendo a sede da prefeitura como ponto de referencia.

PÇS

4.099,00

245.940,00

4

Galeria pré moldada de concreto armado, seção quadrada interna de 60,000
2,50X2,50m, mísula de 20X20cm, C= 1.00M, espessura mínima de 20cm,
TB-45 e FCK do concreto de 30 MPA, com entrega e montagem num raio
acima de 15km, tendo a sede da prefeitura como ponto de referencia.

PÇS

4.099,00

245.940,00

5

Galeria pré moldada de concreto armado, seção retangular interna de 60,000
2,00X1,50m, mísula de 20X20cm, C = 1.00M, espessura mínima de 20cm,
TB-45 e FCK do concreto de 30 MPA, com entrega e montagem num raio de
15 km, tendo a sede da prefeitura como ponto de referencia

PÇS

2.899,00

173.940,00

6

Galeria pré moldada de concreto armado, seção retangular interna de 60,000
2,00X1,50m, mísula de 20X20cm, C = 1.00M, espessura mínima de 20cm,
TB-45 e FCK do concreto de 30 MPA, com entrega e montagem num raio
acima de 15 km, tendo a sede da prefeitura como ponto de referencia

PÇS

3.399,00

203.940,00

7

Galeria pré moldada de concreto armado, seção retangular interna de 60,000
3,00X1,50m, mísula de 20X20cm, C = 1.00M, espessura mínima de 20cm,
TB-45 e FCK do concreto de 30 MPA, com entrega e montagem num raio de
15 km, tendo a sede da prefeitura como ponto de referencia

PÇS

6.554,00

393.240,00

ASSINADO DIGITALMENTE

Qtd.

Unidade

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

PREFEITO

TIAGO DALSASSO

Nova Trento, 25/05/2021

2.818.260,00
Total Geral:

Assinatura do Responsável

2.818.260,00

Total do Participante:

393.240,00

415.500,00

Valor Total

404.640,00

PÇS

Galeria pré moldada de concreto armado, seção retangular interna de 60,000
2,50X2,00m, mísula de 20X20cm, C = 1.00M, espessura mínima de 20cm,
TB-45 e FCK do concreto de 30 MPA, com entrega e montagem num raio
acima de 15 km, tendo a sede da prefeitura como ponto de referencia

10

6.554,00

6.925,00

Valor Unitário

6.744,00

PÇS

Galeria pré moldada de concreto armado, seção retangular interna de 60,000
2,50X2,00m, mísula de 20X20cm, C = 1.00M, espessura mínima de 20cm,
TB-45 e FCK do concreto de 30 MPA, com entrega e montagem num raio de
15 km, tendo a sede da prefeitura como ponto de referencia

9

Unidade
PÇS

Qtd.

Galeria pré moldada de concreto armado, seção retangular interna de 60,000
3,00X1,50m, mísula de 20X20cm, C = 1.00M, espessura mínima de 20cm,
TB-45 e FCK do concreto de 30 MPA, com entrega e montagem num raio
acima de 15 km, tendo a sede da prefeitura como ponto de referencia

Especificação

8

Item
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PROCESSO N° 039/2021 - CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2021
Publicação Nº 3124076

Página: 1 / 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

OUTRAS MODALIDADES

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE NOVA TRENTO
CNPJ:
08.858.200/0001-91
Endereço: Rua Nereu Ramos, - Centro
CEP:
88270-000 - Nova Trento

Nr.: 1/2021

Telefone: (48) 3267-3267

Processo Adm.:

39/2021

Data do Processo:

25/03/2021

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:

39/2021
1/2021 - OU
Outras Modalidades
28/06/2021
Gestão integral dos serviços hospitalares no âmbito do município, incluindo serviços
de internação clínica, cirurgias eletivas, além do gerenciamento, operacionalização e
execução das ações e serviços da Unidade de Pronto Atendimento 24H (Urgência e
Emergência), no Hospital, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município
de Nova Trento/SC, por entidade hospitalar sem fins lucrativos qualificada nos termos
da Lei nº 2.780, de 23 de fevereiro de 2021, decreto 039/2021, respeitando o mínimo
de 70% das internações serem destinadas ao SUS, conforme definido neste Edital de
Concurso de Projetos e seus Anexos.

Participante: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
Item

Especificação

1

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Qtd.

Unidade

60,000

MES

Valor Unitário

Valor Total

695.000,00

41.700.000,00

Total do Participante:

41.700.000,0

Total Geral:

41.700.000,0

Nova Trento, 28/06/2021

TIAGO DALSASSO
PREFEITO
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Nova Veneza
Prefeitura
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 38/2021 - FMS

Publicação Nº 3123957

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E44E1848EA85A3989FFEB7744C6C7EA16DBE0583

EDITAL DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 38/2021 - FMS

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENEZA/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, torna público ao conhecimento dos
interessados que DISPENSARÁ LICITAÇÃO.
Objeto:
Aquisição de produto/material para detecção do novo Corona Vírus – COVID-19.
Contratante:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENEZA
CNPJ: 10.485.444/0001-18
Contratado:
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC - CISAMREC
CNPJ: 13.791.885/0001-36
Valor Global do Contrato:
Até R$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais)
Recursos orçamentários:
Os recursos orçamentários para fazer realizar a presente correrão por conta da seguinte dotação orçamentária n.º: (45) 13.01.2.024.3.3.9
0.00.00.00.00.00.0737.
Base Legal:
Artigo 24, inciso XXVI da Lei de Licitações n.º 8.666/93, menciona:
Art.24. É dispensável a licitação:
[...]
XXVI - na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de
serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. (Incluído
pela Lei nº 11.107, de 2005).
Maiores informações do processo administrativo encontram-se a disposição na Secretária Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Nova Veneza.
Nova Veneza, SC, 28 de junho de 2021.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal de Nova Veneza

EXTRATO DE CONTRATO N.º 66/2021 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA
EXTRATO CONTRATUAL

Publicação Nº 3124490

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 71444ABBFF7A871686B457E484858F6BEBAD89FF

Contrato Nº.: 66/2021
Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA
Contratada...: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Valor ............ : R$ 25.479,76 (vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos).
Vigência ....... : Início: 22/06/2021 Término: 31/12/2021
Licitação ...... : PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 31/2021
ASSINADO DIGITALMENTE
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Recursos ....... : (23) 13.01.2.028.3.3.90.00.00.00.00.00.0720.
(45) 13.01.2.024.3.3.90.00.00.00.00.00.737.
Objeto .......... : aquisição de produtos de uso e consumo, médico e de enfermagem para aquisição futura, destinada a rede de atenção
primária de saúde do Município de Nova Veneza, SC
Nova Veneza/SC, 28 de junho de 2021.
Rogério José Frigo
Prefeito Municipal de Nova Veneza
César Augusto Pasetto
Secretário Municipal de Saúde de Nova Veneza

EXTRATO DE CONTRATO N.º 67/2021 - FMS

Publicação Nº 3124499
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D0941224728930079082F083B22A9EE8EF13BCE9

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 67/2021
Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA
Contratada...: OLIMED MATERIAL HOSPÍTALAR LTDA.
Valor ............ : R$ 898,60
Vigência ....... : Início: 22/06/2021 Término: 31/12/2021
Licitação ...... : PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 31/2021
Recursos ....... : (23) 13.01.2.028.3.3.90.00.00.00.00.00.0720.
(45) 13.01.2.024.3.3.90.00.00.00.00.00.737.
Objeto .......... : aquisição de produtos de uso e consumo, médico e de enfermagem para aquisição futura, destinada a rede de atenção
primária de saúde do Município de Nova Veneza, SC
Nova Veneza/SC, 28 de junho de 2021.
Rogério José Frigo
Prefeito Municipal de Nova Veneza
César Augusto Pasetto
Secretário Municipal de Saúde de Nova Veneza

EXTRATO DE CONTRATO N.º 68/2021 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA
EXTRATO CONTRATUAL

Publicação Nº 3124503

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0938C21277C87F8616519AE9AEBB6E0CD0EA543A

Contrato Nº.: 68/2021
Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA
Contratada...: FLAYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Valor ............ : $ 1.972,73 (mil novecentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos).
Vigência ....... : Início: 22/06/2021 Término: 31/12/2021
Licitação ...... : PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 31/2021
Recursos ....... : (23) 13.01.2.028.3.3.90.00.00.00.00.00.0720.
(45) 13.01.2.024.3.3.90.00.00.00.00.00.737.
Objeto .......... : aquisição de produtos de uso e consumo, médico e de enfermagem para aquisição futura, destinada a rede de atenção
primária de saúde do Município de Nova Veneza, SC
Nova Veneza/SC, 28 de junho de 2021.
Rogério José Frigo
Prefeito Municipal de Nova Veneza
César Augusto Pasetto
Secretário Municipal de Saúde de Nova Veneza
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EXTRATO DE CONTRATO N.º 69/2021 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA
EXTRATO CONTRATUAL
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Publicação Nº 3124511

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C6A5CB9418FFAA3713F5BB74048D0F00D2FA19BA

Contrato Nº.: 69/2021
Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA
Contratada...: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Valor ............ : R$ 80,73 (oitenta reais e setenta e três centavos).
Vigência ....... : Início: 22/06/2021 Término: 31/12/2021
Licitação ...... : PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 35/2021
Recursos ....... : (02) 13.01.1.027.4.4.90.00.00.00.00.00.0721.
Objeto .......... : aquisição de equipamentos e materiais permanentes para equipar a clínica de fisioterapia do Município de Nova Veneza, SC.
Nova Veneza/SC, 28 de junho de 2021.
Rogério José Frigo
Prefeito Municipal de Nova Veneza
César Augusto Pasetto
Secretário Municipal de Saúde de Nova Veneza

EXTRATO DE CONTRATO N.º 70/2021 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA
EXTRATO CONTRATUAL

Publicação Nº 3124522

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C06CA7E84A2E3E221800CC7C92D74772FCDCA3F5

Contrato Nº.: 70/2021
Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA
Contratada...: A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP
Valor ............ : R$ 1.382,10 (mil trezentos e oitenta e dois reais e dez centavos).
Vigência ....... : Início: 22/06/2021 Término: 31/12/2021
Licitação ...... : PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 35/2021
Recursos ....... : (02) 13.01.1.027.4.4.90.00.00.00.00.00.0721.
Objeto .......... : aquisição de equipamentos e materiais permanentes para equipar a clínica de fisioterapia do Município de Nova Veneza, SC.
Nova Veneza/SC, 28 de junho de 2021.
Rogério José Frigo
Prefeito Municipal de Nova Veneza
César Augusto Pasetto
Secretário Municipal de Saúde de Nova Veneza

EXTRATO DE CONTRATO N.º 71/2021 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA
EXTRATO CONTRATUAL

Publicação Nº 3124528

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 56426D21449B44B7136479C434CDE6F6007795E6

Contrato Nº.: 71/2021
Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA
Contratada...: PILARMED EIRELI
Valor ............ : R$ 2.552,86 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta seis centavos).
Vigência ....... : Início: 22/06/2021 Término: 31/12/2021
Licitação ...... : PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 35/2021
Recursos ....... : (02) 13.01.1.027.4.4.90.00.00.00.00.00.0721.
Objeto .......... : aquisição de equipamentos e materiais permanentes para equipar a clínica de fisioterapia do Município de Nova Veneza, SC.
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Nova Veneza/SC, 28 de junho de 2021.
Rogério José Frigo
Prefeito Municipal de Nova Veneza
César Augusto Pasetto
Secretário Municipal de Saúde de Nova Veneza

EXTRATO DE CONTRATO N.º 72/2021 - FMS

Publicação Nº 3124534
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F8301B9BFD01BF4C05EFA24EAA9F99F312A2688F

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 72/2021
Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA
Contratada...: PORTAL MIX EVENTOS LTDA. EPP
Valor ............ : R$ 5.400,00 (cinco mil, e quatrocentos reais).
Vigência ....... : Início: 22/06/2021 Término: 31/12/2021
Licitação ...... : PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 34/2021
Recursos ....... : (45) 13.01.2.024.3.3.90.00.00.00.00.00.737
Objeto .......... : Locação de duas tendas 5X5mt, tipo piramidal para o centro de triagem do Coronavírus – Covid-19.
Nova Veneza/SC, 28 de junho de 2021.
Rogério José Frigo
Prefeito Municipal de Nova Veneza
César Augusto Pasetto
Secretário Municipal de Saúde de Nova Veneza

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 37/2021 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
AVISO DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 3123972
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8EEE79A53D5ED74E8D647A89B75A279AD0E95E16

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 37/2021 - FMS
OBJETO: Aquisição de gases medicinais (oxigênio) para enfrentamento da COVID-19 a pacientes que necessitam de oxigenoterapia no
Município de Nova Veneza/SC.
Abertura: às 08:15 horas do dia 12/07/2021
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.novaveneza.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, 28 de junho de 2021.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito de Nova Veneza
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 39/2021 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
AVISO DE LICITAÇÃO

Página 885

Publicação Nº 3123990
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 93694DB12DA97E9DE78B73BBCB24C807C67D9E70

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 39/2021 - FMS
OBJETO: Aquisição de equipamentos para rede de atenção primária em saúde do Município de Nova Veneza, SC. (Emenda n.º 1.294/2020).
Abertura: às 13:15 horas do dia 09/07/2021
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.novaveneza.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, 28 de junho de 2021.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito de Nova Veneza

PREGÃO PRESENCIAL N.º 36/2021 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
AVISO DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 3123891
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 327225A4D5EC7CE43D99BB7B5B7FD7307B67130E

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 36/2021 - FMS
OBJETO: Aquisição futura de pneus para frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Nova Veneza, SC.
Abertura: às 08:30 horas do dia 09/07/2021
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 fone (0xx48) 3471-1759.
Nova Veneza, SC, 28 de junho de 2021.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal de Nova Veneza
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO N.º 90/2021 - PMNV

Publicação Nº 3124470
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Orleans
Prefeitura
5.051/2021

Publicação Nº 3124336

DECRETO MUNICIPAL Nº 5.051 DE 28 DE JUNHO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA DE ORLEANS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
JORGE LUIZ KOCH, Prefeito Municipal de Orleans, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 88
item VIII, da Lei Orgânica do Município de Orleans.
DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido que a partir do dia 01 de julho de 2021, o expediente da Prefeitura de Orleans, Autarquias, Fundações (FAMOR),
Departamentos, inclusive as Secretarias Municipais da Administração, Assistência Social e Habitação, Educação, Saúde, Conselho Tutelar, e
parte Administrativa da Agricultura e Turismo, será das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min de segunda a sexta-feira.
Art. 2º Excetuam-se do presente Decreto a Secretaria Municipal da Infraestrutura e Agricultura (Programa Porteira a Dentro), que seguem
o horário estipulado no Decreto 4.814/2020, (7h às 12h e das 13h às 16h).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se em especial o Decreto 4.979 de 02 de fevereiro de 2021
Orleans/SC, 28 de fevereiro de 2021; 137 anos da Fundação e 107 anos da Emancipação Política.
JORGE LUIZ KOCH
Prefeito de Orleans
Registrado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um
e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM-SC.
JAIR HENRIQUE DE SOUZA WAGNER
Secretário da Administração

PROCESSO Nº 133/2021 PREFEITURA

Publicação Nº 3124619
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 99F7EFD9FDD98A150F34EDEB7190C89FF3C92A2F

PROCESSO Nº 133/2021
PREGÃO PRESENCIAL P/ COMPRAS E SERVIÇOS Nº 47/2021
REGISTRO DE PREÇO
Tipo: Menor Preço por item
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONTENTORES PRODUZIDOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO
DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DE ORLEANS.
Recebimento dos Envelopes de Proposta e Habilitação: até o dia 12/07/2021 às 17h00min. Abertura dos Envelopes: dia 13/07/2021, às
14h00min.
Este processo é pautado pela Regra Geral (ampla concorrência).
Fundamento legal: Leis Federais 10.520/2002, 8.666/93 consolidada e Lei Complementar Federal Nº 123/2006. Mais informações no Setor
de Licitações junto a Prefeitura, sito a rua XV de novembro 282, centro, Orleans SC, CEP: 88870-000, Fone (48) 3886-0100, site www.
orleans.sc.gov.br e-mail licitacao@orleans.sc.gov.br
Orleans - SC, 28 de Junho de 2021
Jorge Luiz Koch
Prefeito Municipal
Código registro TCE: 99F7EFD9FDD98A150F34EDEB7190C89FF3C92A2F

PROCESSO Nº 134/2021 PREFEITURA

Publicação Nº 3124623
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3457DEC89D3E7A696340678311F88EF2F7780B07

PROCESSO Nº 134/2021
PREGÃO PRESENCIAL P/ COMPRAS E SERVIÇOS Nº 48/2021
REGISTRO DE PREÇO
Tipo: Menor Preço por item
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO CANIL DE ORLEANS.
Recebimento dos Envelopes de Proposta e Habilitação: até o dia 13/07/2021 às 17h00min. Abertura dos Envelopes: dia 14/07/2021, às
08h30min.
ESTE PROCESSO LICITATÓRIO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
Fundamento legal: Leis Federais 10.520/2002, 8.666/93 consolidada e Lei Complementar Federal Nº 123/2006. Mais informações no Setor
de Licitações junto a Prefeitura, sito a rua XV de novembro 282, centro, Orleans SC, CEP: 88870-000, Fone (48) 3886-0100, site www.
orleans.sc.gov.br e-mail licitacao@orleans.sc.gov.br
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Orleans - SC, 28 de Junho de 2021
Jorge Luiz Koch
Prefeito Municipal
Código registro TCE: 3457DEC89D3E7A696340678311F88EF2F7780B07

PROCESSO Nº132/2021 PREFEITURA

Publicação Nº 3124607
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C89CA4BB78FAFB703A0E78992EEBAE49A8B15CAC

PROCESSO Nº 132/2021
PREGÃO PRESENCIAL P/ COMPRAS E SERVIÇOS Nº 46/2021
REGISTRO DE PREÇOS
Tipo: Menor Preço por item
Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHOS E CORRELATOS PARA AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNÍCIPIO DE ORLEANS. (PROCESSO
MULTIENTIDADE).
Recebimento dos Envelopes de Proposta e Habilitação: até o dia 12/07/2021 às 17h00min. Abertura dos Envelopes: dia 13/07/2021, às
08h30min.
ESTE PROCESSO LICITATÓRIO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
Fundamento legal: Leis Federais 10.520/2002, 8.666/93 consolidada e Lei Complementar Federal Nº 123/2006. Mais informações no Setor
de Licitações junto a Prefeitura, sito a rua XV de novembro 282, centro, Orleans SC, CEP: 88870-000, Fone (48) 3886-0100, site www.
orleans.sc.gov.br e-mail licitacao@orleans.sc.gov.br
Orleans - SC, 28 de Junho de 2021
Jorge Luiz Koch
Prefeito Municipal
Código registro TCE: C89CA4BB78FAFB703A0E78992EEBAE49A8B15CAC
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Otacílio Costa
Prefeitura
DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2021_FMS

Publicação Nº 3124934
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 879230D5740C4CECE51F53147DAD1DBB32BDFD13

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 004/2021_FMS

O Fundo Municipal de Saúde de Otacílio Costa, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 10.433.103/0001-07,
representado por seu gestor, o Sr. Jean da Silva, torna público que ratificou o ato da Comissão de Licitações e declarou dispensável a licitação, nos termos do artigo 24, inc. IV da Lei 8.666/93, para Contratação, em caráter emergencial e temporário, da empresa PLUS MEDICINE
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, CNPJ nº 39.891.811/0001-65, para prestação de serviços médicos nas novas instalações do CT COVID-19 do
município. Valor total estimado da contratação: R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais). A presente declaração encontra-se
justificada conforme parecer jurídico e processo de Dispensa de Licitação. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de
recursos ou representações. Otacílio Costa/SC, 28 de junho de 2021. Jean da Silva, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

EXTRATO 1_ADITIVO CONTRATO_016

Publicação Nº 3124976

EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2021
Espécie: 1º Termo Aditivo, contrato n° 009/2021, entre o Município de Otacílio Costa e a empresa SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ. 26.621.024/0001-51
Objeto: Aditivo de reequilíbrio dos itens ao Contrato 016/2021 :
Item 20 - Valor antigo R$ 3,80 Valor Atual R$ 4,53
Item 32 Valor antigo R$ 11,95 Valor Atual R$ 12,56
Origem: Pregão Eletrônico: 02/2021
Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo.
Otacílio Costa/SC, 14 de Maio de 2021.

EXTRATO 1º_ADITIVO APOSTILAMENTO_ CONTRATO_04

Publicação Nº 3124905

EXTRATO TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO
Espécie: 1º Termo Aditivo de Apostilamento, contrato n° 004/2021,
Entre o Município de Otacílio Costa e a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECLICÁVEIS DE OTACÍLIO
COSTA – COOPERCOC - ME CNPJ: 28.261.709/0001-85.
Objeto: Termo de Apostilamento, tem por finalidade
acrescentar ao Contrato Original, conforme planilha anexa, o Itinerário semanal realizado pela contratada.
Origem: Dispensa de Licitação n° 02/2021
Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo.
Otacílio Costa/SC, 10 de junho de 2021.
EXTRATO TERMO ADITIVO
Espécie: 1º Termo Aditivo , contrato n° 004/2021,
Entre o Município de Otacílio Costa e a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECLICÁVEIS DE OTACÍLIO
COSTA – COOPERCOC - ME CNPJ: 28.261.709/0001-85.
Objeto: Aditivo de acréscimo corresponde a: 24,84 % - Valor do Acréscimo é de R$2.000 Reais
Origem: Dispensa de Licitação n° 02/2021
Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo.
Otacílio Costa/SC, 10 de junho de 2021.

EXTRATO 1º_ADITIVO CONTRATO_011

Publicação Nº 3124916

EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2021
Espécie: 1º Termo Aditivo, contrato n° 011/2021, entre o Município de Otacílio Costa e a empresa COMERCIO DE CARNES SANTA HELENA
LTDA CNPJ: 00.339.559/0001-40
Objeto: Aditivo de reequilíbrio dos itens:
Item 05 Valor Antigo R$ 20,50 Valor Atual R$ 23,73
Origem: Pregão Eletrônico: 02/2021
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Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo.
Otacílio Costa/SC, 24 DE Junho de 2021.

EXTRATO 1º_ADITIVO CONTRATO_013

Publicação Nº 3124944

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Espécie: 1º Termo Aditivo, contrato n° 013/2021, entre o Município de Otacílio Costa e a empresa MERCEARIA IDEAL LTDA – EPP CNPJ:
01.697.554/0001-52
Objeto: Aditivo de 25% sobre a quantidade dos itens 44 ,28,02,e 60 do Contrato 013/2021
Origem: Pregão Eletrônico: 02/2021
Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo.
Otacílio Costa/SC, 22 de abril de 2021

EXTRATO 1º_ADITIVO CONTRATO_022

Publicação Nº 3124915

EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2021
Espécie: Primeiro Termo Aditivo, contrato n° 022/2021, entre o Município de Otacílio Costa e a empresa RSUL EIRELI EPP CNPJ:
nº14.006.477/0001-84.
Objeto: Aditivo de 25% sob quantidade dos itens: 03, 04, 06, 07, 08, 09 e 10 do contrato 022/2021
R$ 63.510,63
Origem: Pregão: 03/2021
Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo.
Otacílio Costa/SC, 08 de março de 2021.

EXTRATO 1º_ADITIVO CONTRATO_042

Publicação Nº 3124899

EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 042/2021
Espécie: 1º Termo Aditivo, contrato n° 042/2021, entre o Município de Otacílio Costa e a empresa KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
CNPJ: nº 04.629.488/0001-71.
Objeto: Correção de erro material visando a retificação de informações postas no Contrato nº 042/2021, relativo a erro de digitação no valor
total mensal e anual do contrato, em afronta ao que dispõe a Cláusula Quarta.
R$ 10.164,60
Origem: Dispensa Licitação 007/2021
Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo.
Otacílio Costa/SC, 18 de maio de 2021.

EXTRATO 1º_ADITIVO_CONTRATO_010

Publicação Nº 3124911

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Espécie: 1º Termo Aditivo, contrato n° 010/2021, entre o Município de Otacílio Costa e a empresa COMERCIAL UNIÃO BRASIL LTDA CNPJ:
38.199.056/0001-90
Objeto: Aditivo de 25% sobre a quantidade do item 71.
Origem: Pregão Eletrônico: 02/2021
Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo.
Otacílio Costa/SC, 22 de Abril de 2021.

EXTRATO 1º_ADITIVO_CONTRATO_09

Publicação Nº 3124908

EXTRATO AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2021
Espécie: 1º Termo Aditivo, contrato n° 009/2021, entre o Município de Otacílio Costa e a empresa CLEITON DE SOUZA COMERCIAL - ME
CNPJ: 18.531.205/0001-69
Objeto: Aditivo de 25% da quantidade do item 61.
Origem: Pregão Eletrônico: 02/2021
Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo.
Otacílio Costa/SC, 22 de Abril de 2021.
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Publicação Nº 3124920

EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Espécie: 2º Termo Aditivo, contrato n° 009/2021, entre o Município de Otacílio Costa e a empresa CLEITON DE SOUZA COMERCIAL - ME
CNPJ: 18.531.205/0001-69.
Objeto: Aditivo de reequilíbrio dos itens:
Item 9 Valor Antigo R$ 2,45 Valor Atual R$ 3,32
Item 13 - Valor antigo : R$ 19,44 Item Valor Atual R$ 22,40
Item 16 - Valor antigo R$3,45 - Valor Atual R$ 3,72
Item 17 - Valor antigo R$2,99 - Valor Atual R$3,29
Item 21 - Valor antigo R$ 6,15 - Valor Atual R$ 7,62
Item 45 - Valor antigo R$ 6,70 Valor Atual R$ 8,24
Origem: Pregão Eletrônico: 02/2021
Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo.
Otacílio Costa/SC, 27 de Maio de 2021.

EXTRATO 2º_ADITIVO CONTRATO_010

Publicação Nº 3124928

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Espécie: 2º Termo Aditivo, contrato n° 010/2021, entre o Município de Otacílio Costa e a empresa COMERCIAL UNIÃO BRASIL LTDA CNPJ:
38.199.056/0001-90
Objeto: Aditivo de 25% sobre a quantidade dos itens 64,79,83,84,85 e 94 do Contrato 010/2021
Origem: Pregão Eletrônico: 02/2021
Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo.
Otacílio Costa/SC, 15 de Junho de 2021

EXTRATO 2º_ADITIVO CONTRATO_013

Publicação Nº 3124946

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/2021
Espécie: 2º Termo Aditivo, contrato n° 013/2021, entre o Município de Otacílio Costa e a empresa MERCEARIA IDEAL LTDA – EPP CNPJ:
01.697.554/0001-52
Objeto: Aditivo de 25% sobre a quantidade dos itens 1,38 e 59 do Contrato 013/2021
Origem: Pregão Eletrônico: 02/2021
Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo.
Otacílio Costa/SC, 15 de Junho de 2021

EXTRATO 2º_ADITIVO CONTRATO_042

Publicação Nº 3124902

EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 042/2021
Espécie: 2º Termo Aditivo, contrato n° 042/2021, entre o Município de Otacílio Costa e a empresa KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
CNPJ: nº 04.629.488/0001-71.
Objeto: acréscimo dos serviços/fornecimentos previstos na cláusula primeira do Contrato 042/2021
R$ 978,60.
Origem: Dispensa Licitação 007/2021
Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo.
Otacílio Costa/SC, 27 de maio de 2021.

EXTRATO DE EDITAL - PROCESSO SELETIVO ESTAGIÁRIOS

Publicação Nº 3124943

MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA
EXTRATO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PSS 008/2021
A Comissão do Processo Seletivo, no uso de suas atribuições, torna público aos interessados, que está aberto o Edital de Processo Seletivo
Simplificado, visando à contratação de estagiários para o quadro das Secretarias da Prefeitura Municipal de Otacílio Costa/SC, conforme
segue:
VAGAS:
• 09 VAGAS + CR PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA – Cursando o ensino médio ou ensino superior.
CRITÉRIO DE SELEÇÃO: Prova de títulos e entrevista, nos termos do edital.
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TAXA DE INSCRIÇÃO: ISENTA
PRAZO E LOCAL DE INSCRIÇÃO: Dias 29/06 a 09/07/2021 das 13h00min às 18h30min – no escritório do SINE junto à Praça Victor Conde
de Westarp.
Maiores informações pelo fone 49 3221-8000.
Edital completo no site www.otaciliocosta.sc.gov.br
ERNANI LUZ JUNIOR
Presidente da Comissão de Seleção

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2021_FMS

Publicação Nº 3124963

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 52536ABCCDA4F1BC9948E290F4BE0DEAAD060876

PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA/SC
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 001/2021_FMS

O Fundo Municipal de Saúde de Otacílio Costa, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 10.433.103/0001-07,
representado por seu gestor, a Sr. Jean da Silva, torna público que ratificou o ato da Comissão de Licitações e declarou inexigível a licitação,
nos termos do artigo 25, caput, da Lei 8.666/93, para Contratação da empresa BEM CAMPEIRO-EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA, CNPJ nº
11.817.617/0001-10, para prestação de serviços relacionados a publicidade em jornal impresso. Valor total estimado em R$ 9.000,00 (nove
mil reais). A presente declaração encontra-se justificada conforme parecer jurídico e processo de Inexigibilidade de Licitação. Fica aberto o
prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de recursos ou representações. Otacílio Costa/SC, 28 de junho de 2021. Jean da Silva, Gestor
do Fundo Municipal de Saúde.

RETIFICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 004/2021
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
CREDENCIAMENTO Nº 004/2021

Publicação Nº 3124680

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B4D1686B62D4F4EDCDA1A607D341E37A7FDCFF99

O MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 75.326.066/0001-75, com sede na Av. Vidal Ramos Junior,
228, na cidade de Otacílio Costa – SC, por meio da Pregoeira e sua Equipe de Apoio, comunicam aos interessados a RETIFICAÇÃO DO
EDITAL do CREDENCIAMENTO nº 004/2021, que tem por objeto o “CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME ROTINA ADOTADA, OBSERVADOS OS PRAZOS, PROCEDIMENTOS E
PREÇOS DESCRITOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS”. Em virtude da retificação na descrição dos itens e valores do Edital, o prazo para
credenciamento será reaberto a partir do 08/07/2021 até 31/12/2021, de segunda à sexta-feira, das 13h00min às 18h00min. A abertura dos
envelopes da documentação será realizada na medida em que forem entregues tudo regido pela Lei Federal nº 8.666/93, que regulamenta o
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, e mediante as condições do edital. Impugnações ou questionamentos acerca do edital,
inclusive os de ordem técnica, serão respondidos pela Presidente da Comissão de Licitação exclusivamente por meio eletrônico por meio do
endereço licitacao@otaciliocosta.sc.gov.br, sendo de responsabilidade dos interessados a consulta ao sítio http://www.otaciliocosta.sc.gov.
br para obter informações sobre este certame antes da participação. Otacílio Costa/SC, 28 de junho de 2021. ROVENI DE LURDES HAMANN
– Presidente da Comissão de Licitação.

Instituto de Previdência do Município de Otacílio Costa
PORTARIA 22/2021

Publicação Nº 3123780

PORTARIA Nº 22, de 26/04/2021
REVOGAÇÃO DE ATO
A Presidente do IPAM – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere o artigo 48 inciso III e XII, da Lei 81/2005,
Considerando o princípio da autotutela da Administração de rever os seus atos e revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade;
RESOLVE:
Art. 1º REVOGAR O ATO Nº 06/2020, que concedeu irregularmente a concessão de aposentadoria especial de professor à servidora Pública
Municipal ELIANE COELHO DE SOUZA PEREIRA, por ausência de comprovação do tempo mínimo de 25 anos em funções de magistério,
contrariando o art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c art. 40, § 5º da Constituição Federal;
Art.. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 01/05/2021.
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P.R.I.
Otacílio Costa, 26 de Abril de 2021.
ROSA MOSER PINTO
Presidente IPAM

PORTARIA 32/2020

Publicação Nº 3123765

PORTARIA N° 32/2020
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – ESPECIAL PROFESSOR
O Presidente do IPAM – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere o artigo 48 inciso III e XII, da Lei 81/2005,
Resolve:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, DE SUELI TEREZINHA DE SOUZA WOLNIEWICZ, brasileira, casada, portadora do RG nº 3.195.511, CPF nº 654.423.699-34, nomeada pela portaria n.º 73/96, ocupante do
cargo de PROFESSOR I, lotada na Secretaria de Educação, com carga horária de 20 horas semanais, matrícula nº 955, inscrita no PIS nº
1.705.254.616-5, de acordo com o Art. art. 6º, da EC 41/03 - Provento Integral - Com Paridade, Última Remuneração, valor dos proventos
R$ 3.587,18 (três mil quinhentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos).
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se e Publique-se.
Otacílio Costa (SC), 11 de dezembro de 2020.
KEYLA CRISTINA CHAVES
PRESIDENTE DO IPAM

PORTARIA 33/2020

Publicação Nº 3123768

PORTARIA N° 33/2020
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
O Presidente do IPAM – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere o artigo 48 inciso III e XII, da Lei 81/2005,
Resolve:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, DE ROSELI DE ANDRADE CRUZ, brasileira, viúva, portadora do RG nº 6.851.705, CPF nº 868.849.139-91, nomeado pela portaria n.º 265/90, ocupante do cargo de AUXILIAR
DE SERVIÇOS GERAIS, lotado na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais, matrícula nº 396, inscrito no PIS nº
170.26580.43-2, de acordo com o Art. 3º, da EC 47/05 – Formula 85/95 - Provento Integral - Com Paridade, Última Remuneração, valor dos
proventos R$ 1.783,95 (mil setecentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos).
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se e Publique-se.
Otacílio Costa (SC), 14 de dezembro de 2020.
KEYLA CRISTINA CHAVES
PRESIDENTE DO IPAM
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Publicação Nº 3123770

PORTARIA N° 34/2020
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – ESPECIAL PROFESSOR
O Presidente do IPAM – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere o artigo 48 inciso III e XII, da Lei 81/2005,
Resolve:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, DE MARISA TEREZINHA HAMANN DE OLIVEIRA, brasileira, casada, portadora do RG nº 1.439.333-6, CPF nº 007.095.999/43, nomeada pela portaria n.º 104/90, ocupante do cargo
de SUPERVISOR ESCOLAR, lotada na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais, matrícula nº 695, inscrita no PIS
nº 170.26589.59.6, de acordo com o Art. 6º, da EC 41/03 - Provento Integral - Com Paridade, Última Remuneração, valor dos proventos R$
9.868,43 (nove mil oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos).
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se e Publique-se.
Otacílio Costa (SC), 15 de dezembro de 2020.
KEYLA CRISTINA CHAVES
PRESIDENTE DO IPAM

PORTARIA 35/2020

Publicação Nº 3123752

PORTARIA N° 35/2020
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – ESPECIAL PROFESSOR
O Presidente do IPAM – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere o artigo 48 inciso III e XII, da Lei 81/2005,
Resolve:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, DE DAYSE ZIBALL DUARTE, brasileira, casada, portadora do RG nº 2.266.689, CPF nº 947.104.909-10, nomeada pela portaria n.º 72/96, ocupante do cargo de PROFESSOR I, lotada
na Secretaria de Educação, com carga horária de 20 horas semanais, matrícula nº 954, inscrita no PIS nº 170.52546.01-7, de acordo com
o Art.6º, da EC 41/03 - Provento Integral - Com Paridade, Última Remuneração, valor dos proventos R$ 4.931,77 (quatro mil novecentos
e trinta e um reais e setenta e sete).
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se e Publique-se.
Otacílio Costa (SC), 16 de dezembro de 2020.
KEYLA CRISTINA CHAVES
PRESIDENTE DO IPAM

PORTARIA 36/2020

Publicação Nº 3123775

PORTARIA N° 36/2020
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE
O Presidente do IPAM – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere o artigo 48 inciso III e XII, da Lei 81 de 31 de dezembro de 2005,
Resolve:
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Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE, de acordo com o Artigo 40, § 1º, II da CF c/c LC 152/2015, Ao Servidor
publico ALFREDO BARBOSA DE SOUZA, RG sob nº 324.520 e CPF sob nº 220.576.929-49, Matricula nº 759, Categoria Funcional de FISCAL
DE OBRAS E POSTURAS, lotado na Secretaria de Planejamento, com carga horária de 40 horas semanais, PIS/PASEP nº 170.26589.83.9,
Provento Proporcional ao Tempo de Contribuição – Sem Paridade – Média das 80% maiores Remunerações, Provento no valor de R$
2.197,21 (dois mil cento e noventa e sete reais e vinte e um centavos).
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se e Publique-se.
Otacílio Costa (SC), 21 de dezembro de 2020.
Keyla Cristina Chaves
PRESIDENTE DO IPAM
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Ouro
Prefeitura
051/2021

Publicação Nº 3125038

Processo Licitatório n. 0054/2021
Pregão Presencial n. 0034/2021
CONTRATO N. 051/2021
Contratante: Município de Ouro.
Contratado: CLÍNICA CLINIVIDA S/S
Objeto: prestação de serviços na área de ginecologia/obstetrícia, para atender em regime de sobreaviso, no Hospital Nossa Senhora das
Dores, as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor do contrato: R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais)
Vigência: De 01/07/2021 até 31/12/2021.
Data da assinatura: 28/06/2021.

052/2021

Publicação Nº 3125039

Processo Licitatório n. 0054/2021
Pregão Presencial n. 0034/2021
CONTRATO N. 052/2021
Contratante: Município de Ouro.
Contratado: GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/C LTDA
Objeto: prestação de serviços na área de ginecologia/obstetrícia, para atender em regime de sobreaviso, no Hospital Nossa Senhora das
Dores, as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor do contrato: R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais)
Vigência: De 01/07/2021 até 31/12/2021.
Data da assinatura: 28/06/2021.

TERMO DE FOMENTO Nº 003/2021

Publicação Nº 3125041

TERMO DE FOMENTO Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 003/2021
INEXIGIBILIADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021
Fundamento legal: Lei 13.019 de 31/07/2014.
PARTÍCIPES: MUNICÍPIO DE OURO e a ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO OURO.
OBJETO: Repasse de recursos financeiros para o custeio de transporte rodoviário intermunicipal aos acadêmicos residentes no Município de
Ouro, sócios da Associação, com destino à Universidade do Oeste de Santa Catarina, nas cidades de Joaçaba e Campos Novos, e também
estudantes de cursos profissionalizantes e cursos preparatório para vestibular.
VALOR TOTAL: R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2021.
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Ouro Verde
Prefeitura
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 028/2021

Publicação Nº 3123930

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE OURO VERDE
PROCESSO LICITATÓRIO 046/2021
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 028/2021
O Município de Ouro Verde inscrito no CNPJ sob. nº 80.913.031/0001-72 com sede na Rua João Maria Conrado nº 425 Centro, Cidade de
Ouro Verde/SC, por intermédio do Prefeito Municipal, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição eventual e futura de materiais de ferragem para todas as secretarias do município de Ouro
Verde – SC, conforme edital e anexos. Entrega dos Envelopes: Até as 08h20min dia 12 de julho de 2021. Credenciamento, sessão de lances
e Hab.: Ás 08h30min dia 12 de julho de 2021. Obt. informações e Edital: Secretaria Geral de Administração - Setor de licit. Da Prefeitura
Municipal de Ouro Verde-SC, na Rua João Maria Conrado, Centro nº. 425, ou pelo site www.ouroverde.sc.gov.br, fone (49) 3447-0007, Ouro
Verde (SC), 28 de junho de 2021. Moacir Mottin Prefeito Municipal.
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Paial
Prefeitura
DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2021 PL 008/2021 PNEUS PARA AMBULÂNCIA - FMS
EXTRATO DE DISPENSA LICITAÇÃO N.º 006/2021

Publicação Nº 3123823

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 819C7C6675396F4654AB76241E826727FC19DE8F

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratado: F4 AUTOCENTER – COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ Nº 13.638.645/0001-04
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA MASTER, PLACA QID-6238, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICIPIO DE PAIAL-SC.
Dotação Orçamentária:
DOTAÇÕES
Exercício da despesa

Conta da despesa

Funcional programática

Fonte de recurso

Natureza da despesa

Grupo da fonte

2021

9

08.01.2.023

00

3.3.90.30.99.00

Do Exercício 2021

Valor total: R$ 1.336,00(um mil e trezentos e trinta e seis reais).
Vigência: 28/08/2021.
Fundamento: Artigo 75, inciso II da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.
Foro: Comarca de Itá Estado de Santa Catarina.
JANDIRA MARIA FRANZ
Gestora do fundo Municipal de Saúde
Contratante
Paial/SC 28 de junho de 2021
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Palhoça
Prefeitura
ANULAÇÃO PREGÃO Nº 165/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 165/2021

Publicação Nº 3124166
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 785D849D1DACE1883441515CA2F372637B0BA897

O Município de Palhoça torna pública a anulação do processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL nº. 165/2021, que tem como objeto a aquisição de pneus para veículos pertencentes à Secretaria de Serviços Públicos, através de Registro de Preços. Maiores esclarecimentos podem
ser obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Ilza Terezinha
Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, no horário das 13:30 às 18:00 horas, diariamente ou pelo site: www.palhoca.atende.
net. Palhoça, 25 junho de 2021. A PREGOEIRA.

DECRETO Nº 2.852, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3125010

DECRETO Nº 2.852, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
NOMEIA O Conselho Municipal de Políticas Culturais do município de Palhoça PARA mandato 2021-2023.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,
No uso de suas atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados, como membros da sociedade civil, os indivíduos abaixo listados, de acordo com categorias discriminadas:
I – Associação dos Artesãos, Artes Plásticas e Trabalhos Manuais do município:
a) Titular: Jorge Luiz da Luz;
b) Suplente: Cibeli Stella;
II - Associação dos Escritores e/ou Academia de Letras do Município:
a) Titular Neusa Maria Bernado Coelho;
b) Suplente: Adriane Santana das Neves;
III – Música:
a) Titular: Nilson Cardoso Medeiros Junior;
b) Suplente: Diego Filipe dos Santos;
IV – Artes Cênicas (teatro, dança e circo):
a) Titular: Eder Sumariva Rodrigues;
b) Suplente: Felipe Luis Dutra;
V – Cultura Afro-brasileira e Cultura Popular:
a) Titular: Jussara Pereira de Lima;
b) Suplente: Richard Wellinson Baldoino Goterra;
VI – Economia solidária e/ou economia criativa:
a) Titular: Marli de Fátima Oliveira Moreira;
b) Suplente. Francisco Álvaro Veríssimo;
VII – Audiovisual e/ou Cinema:
a) Titular: Luciano dos Santos Alves;
VIII – Movimentos sociais:
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a) Titular: Jaqueline Laura da Silva Manchein;
b) Suplente: Jonatan Santana Teodoro;
IX – Comunicação Social
a) Titular: Lise Rafaela Menezes da Silva;
b) Suplente: Dagoberto José Bordin;
X – Membro de estabelecimentos de ensino superior do município (professores, diretores, conselheiros e demais servidores técnico-administrativos):
a) Titular: Jaci Rocha Gonçalves;
b) Suplente: Jackson Alexsandro Peres.
Art. 2º Ficam nomeados, como indicados pelo poder público, os indivíduos abaixo listados, de acordo com categorias discriminadas.
I – Membros efetivos da Fundação Municipal de Esporte e Cultura:
a) Titular: Danielle Silva Costa;
b) Suplente: Maria Jaceni da Rosa;
II – Membros de qualquer órgão do poder executivo:
a) Titular Takashi Severo Okuma (FMEC);
b) Suplente: Vanilson Valdemar da Silveira (FMEC);
c) Titular: Caio Vinícius Soares Dorigoni( FMEC);
d) Suplente; José Virgílio da Silva Júnior (FMEC);
e) Titular: Inez Terezinha Guarnieri (Secretaria de Assistência Social);
f) Suplente: Carlos Henrique de Melo (Secretaria de Assistência Social);
g) Titular: Kris Regina de Souza (Secretaria de Educação);
h) Suplente: Anderson Giovani de Paulo Melo (FMEC);
i) Titular: Fernando Joaquim de Melo Brasil (FMEC);
j) Suplente: Cristina Tasior Vedoia (FMEC);
k) Titular: Lucimara Aparecida Prim (Secretaria de Turismo);
l) Suplente: Joyce Rejane de Souza (Secretaria de Turismo);
m) Titular: Marcio Antônio Pereira (Secretaria de Turismo);
n) Suplente: Wagner Paes Figueiredo (Secretaria de Turismo);
o) Titular: Luciano Smanioto Neto (Comunicação/Prefeitura);
p) Suplente: Bruno pereira Weiss (FMEC);
III – Membros efetivos da Câmara Municipal:
a) Titular: Barbara Dias, Jornalista;
b) Suplente: Marciane Lohn, Técnica Legislativa.
Art. 3º O Mandato do Conselho inicia-se em 01 de julho de 2021 e encerra-se em 30 de junho de 2023, impreterivelmente.
Palhoça, 28 de junho de 2021.
EDUARDO FRECCIA
Prefeito Municipal

JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 145/2021

Publicação Nº 3124164

JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS nº 145/2021
Objeto Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para execução de reforma do Centro Cultural de Palhoça, sito
Avenida Barão do Rio Branco, Centro – Palhoça/SC.
Empresas Habilitadas:
Althoff Engenharia Eireli
Instaladora Santa Cruz Eireli
Ks Construções Eireli
Maurício Savulski de Matos
Elis Const. Terraplanagem e Transportes LTDA
Al Certa Construtora e Incorporadora LTDA
Temppus Constr. Inst. e Comércio LTDA
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Palhoça, 28 de junho de 2021
EDUARDO FRECCIA
Prefeito Municipal de Palhoça

PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 04/2021/PGM

Publicação Nº 3124949

PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 04/2021/PGM
Dispõe sobre a adequação de calçadas à legislação urbanística municipal
1. Considerando a elevada quantidade de processos administrativos que são encaminhados à Procuradoria Geral do Município para parecer
com relação à aplicação da legislação urbanística municipal quanto aos padrões de calçada;
2. Considerando o disposto no artigo 30, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e;
3. Considerando as atribuições do Procurador Geral do Município;
4. Resolve-se proceder à orientação jurídico-normativa do artigo 424, inciso XIV e §§ 1º e 4º, da Lei Complementar Municipal nº. 18/2002,
conforme disposto no art. 27, inciso II, da Lei Complementar Municipal nº. 235/2016, nos seguintes termos:
5. Dispõe o artigo 98 da Lei Municipal n. 19/1993 (Código de Posturas Municipais) que:
Art. 98. A construção e a reconstrução dos passeios dos logradouros, que possuam meio-fio em toda extensão das testadas dos terrenos,
edificados ou não, são obrigatórias e competem aos proprietários ou possuidores a qualquer título, de acordo com a licença expedida pela
Prefeitura.
6. Os parágrafos do supracitado artigo dispõem que:
§ 1º Não será permitido o revestimento dos passeios formando superfície inteiramente lisa, ou com desnível que possa produzir escorregamento ou queda.
§ 2º É proibido qualquer letreiro ou anuncio de caráter permanente ou não no piso dos passeios dos logradouros públicos.
§ 3º Os passeios deverão apresentar declive máximo de 2% (dois por cento) do alinhamento para o meio-fio.
§ 4º Não poderão ser feitas rampas destinadas à entrada de veículos nos passeios dos logradouros públicos.
§ 5º O rampamento das soleiras e o rebaixamento do meio-fio são obrigatórios sempre que tiver lugar à entrada de veículos nos terrenos
ou prédios com travessia de passeios de logradouro, sendo proibida a colocação de cunhas ou rampas de madeira ou de outros materiais,
fixos ou móveis, nas sarjetas ou sobre o passeio junto às soleiras do alinhamento para o acesso de veículos.
7. Verifica-se do exposto acima que os parâmetros presentes nos referidos parágrafos são eminentemente técnicos e devem ser aplicados
de acordo com as normas técnicas que regulam a construção de calçadas, observadas questões fáticas também de natureza técnica. Desse
modo, fica a cargo da Fiscalização de Obras, auxiliada pelo setor de Engenharia Civil da Secretaria de Infraestrutura, a análise e decisão de
mérito de aprovação ou não das calçadas construídas neste Município.
8. Todavia, observa-se que diversos processos com peculiaridades fáticas envolvidas, as quais supostamente impossibilitam a observância
da legislação urbanística no que tange às calçadas, têm sido encaminhados a esta Procuradoria para análise da possibilidade de emissão
de “habite-se”.
9. Pois bem. Como exposto acima, as variáveis e critérios envolvidos na análise desses casos é de natureza eminentemente técnica e, portanto, afetos à Fiscalização de Obras e a Secretaria de Infraestrutura, por meio de seu setor de Engenharia Civil. Isto é, a Procuradoria não
tem capacidade para apreciação das situações singulares e seus aspectos fáticos que extrapolam questões jurídicas.
10. Por outro lado, do ponto de vista jurídico e legal, há ponderações que podem ser feitas por esta Procuradoria, mas de forma geral, sem
adentrar nas vissicitudes dos casos concretos, motivo pelo qual se vale deste parecer jurídico normativo para dar balizas sobre a aplicação
da legislação municipal urbanística aos casos em que as calçadas tiverem sido construídas em desconformidade com a legislação vigente.
11. Inicialmente, convém salientar a necessidade de observância do princípio da legalidade. Segundo tal princípio, norteador da atividade
da administração pública, o Poder Público só pode (e deve) fazer aquilo que está previsto na legislação. Portanto, se o próprio Legislativo
Municipal no exercício de seus poderes editou lei que prevê que as calçadas sejam construídas de determinada forma, o Poder Executivo
está adstrito a segui-la. Ou seja, os parâmetros expostos no artigo 98 da Lei n. 19/1993 devem ser obrigatoriamente observados, excetuando-se apenas e tão somente aqueles casos que forem considerados excepcionais.
12. Assim, para se examinar quais casos podem ser considerados excepcionais, deve-se adentrar nas peculiaridades fáticas de cada caso
individualmente de acordo com a técnica de engenharia. Portanto, esta Procuradoria recomenda que sejam utilizados como parâmetros
para destaque e identificação das situações em que é possível a flexibilização dos ditames legais os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
13. Afinal, deve-se responder ao seguinte questionamento: diante do cenário fático existente, é possível construir a calçada de acordo com
as exigências legais e normas técnicas? Se sim, as exigências legais devem obrigatoriamente ser seguidas. Apenas caso contrário é que será
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permitida a flexibilização da legislação, devendo o setor de Engenharia Civil ser consultado para determinar qual a forma que ela deve ser
construída ou mantida de modo a melhor atender à acessibilidade de acordo com as normas legais e técnicas de engenharia naquele caso.
14. Ante o exposto, o entendimento desta Procuradoria é no sentido de que as normas urbanísticas atinentes às calçadas devem ser observadas e cumpridas, nos termos do artigo 98 da Lei n. 19/1993, salvo casos excepcionais em que a Fiscalização de Obras, com auxílio
do setor de Engenharia Civil da Secretaria de Infraestrutura, deverá analisar as peculiaridades fáticas do caso concreto de acordo com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nessas situações extraordinárias se permitirá a flexibilização das exigências legais apenas
quando elas forem tecnicamente impraticáveis, todavia, devendo ser garantido que a calçada seja adequada para se tornar o mais acessível
e segura possível.
15. Por fim, importante destacar aos proprietários dos imóveis em que ocorrer a aprovação da calçada em desconformidade com os ditames
técnicos e legais de forma excepcional que eles serão responsáveis por eventual dano causado a terceiro em decorrência do passeio como
executado.
16. Além disso, deve-se alertar ao proprietário do imóvel que futuramente poderá ser instado pelo Município a providenciar a construção
de passeio adequado aos ditames legais, caso se torne viável, nos termos do artigo 100 do Código de Posturas Municipal: “Art. 100 Os
proprietários são obrigados a manter os passeios permanentemente em bom estado de conservação, sendo expedidas a juízo da Secretaria
de Infra-Estrutura, Energia, Telecomunicações, Transportes e Habitação, as intimações necessárias aos respectivos proprietários, ou possuidores a qualquer título, para construção, reconstrução ou consertos dos passeios”.
17. Encaminhe-se para a Fiscalização de Obras para conhecimento e providências, bem como para a Secretaria de Governo para publicação
oficial.
Salvo melhor juízo, é o nosso parecer.
Palhoça (SC), 24 de junho de 2021.
LUCIANO DALLA POZZA
Procurador Geral do Município
OAB/SC 29.416-B

PORTARIA Nº. 2488/2021

Publicação Nº 3124942

PORTARIA Nº. 2488/2021.
CRISTINA SCHWINDEN SCHMIDT, Secretária de Administração, 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:
CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para WANDERLEIA DE FATIMA ROSSI, matrícula nº. 300153-1, titular do cargo de Assistente Administrativo,
do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 175 da Lei 096/2010,
referente ao q-inq-ênio de 28/12/2014 a 28/12/2019, por 02 (dois) meses, a contar de 22/10/2021 a 22/12/2021.
Palhoça, SC, em 10 de maio de 2021.
CRISTINA SCHWINDEN SCHMIDT
Secretária de Administração
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2848/2021

Publicação Nº 3123618

PORTARIA Nº. 2848/2021.
CRISTINA SCHWINDEN SCHMIDT, Secretária de Administração, 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. 1.533, de 31 de julho de 2013,
RESOLVE:
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedida pela Junta Médica Oficial do Município, para avaliar capacidade laborativa conclui por:
Conceder licença para tratamento de Saúde aos servidores abaixo relacionados:
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ANA PAULA LARA DA ROSA MARQUES
CAROLINA MACHADO ARAUJO
CAROLINE FERREIRA GARCIA
CRISLAINE FEIJO COLARES
DAIANE DOS PASSOS NUNES
ELIZIANE ALVES
ELIZIANE ALVES
EMILIA APARECIDA DA SILVA MATTOS MACHADO
FABRICIO ANTONIO RAUPP
FERNANDA WEINGARTNER DOS
SANTOS
GUSTAVO KIRCHNER
GUSTAVO KIRCHNER
JANETE SCHMITT
KELLY CRISTIAN PIERRI CUSTODIO
LUCINEIA DALILA DA ROSA
MARISLETE APARECIDA DE MELO
NEUHAUS
PAULO LAUDIR MACHADO
RITA DE CASSIA DE SOUZA
ROBERTA MARIANA MARTENDAL
ROBSON GONCALVES
ROSANE BECKER DO PRADO LIMA
ROSANE MARTINS
ROSANE MARTINS
ROSEMERI ROSSI DO AMARAL
SIDNEI DAVI CARVALHO
SILVIA APARECIDA DE SOUZA
METTLER
SUZANE NIENKOTTER
TATIANE MARIANO
TATIANE MARIANO
VOLNEI VIEIRA
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Cargo

Dias

Contar de

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

14

19/05/2021

ENFERMEIRO
CIRURGIAO DENTISTA
MONITOR
TECNICO DE ENFERMAGEM
AGENTE DE SAUDE PUBLICA
AGENTE DE SAUDE PUBLICA
ASSISTENTE TECNICO PEDAGOGICO
PSICOLOGO

05
15
12
14
15
01

17/05/2021
17/05/2021
18/05/2021
17/05/2021
17/05/2021
10/05/2021

60

17/05/2021

15

18/05/2021

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

07

02/03/2021

ASSESSOR
ASSESSOR
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
ENFERMEIRO
AGENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS

03
02
15
04

19/05/2021
17/05/2021
17/05/2021
18/05/2021

08

19/05/2021

ASSESSOR

04

19/05/2021

08

18/05/2021

05
05
09
07
08
03
05
15

17/05/2021
17/05/2021
19/05/2021
18/05/2021
19/05/2021
17/05/2021
18/05/2021
19/05/2021

PROFESSOR

60

18/05/2021

PSICOLOGO
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
PROFESSOR

60
02
02
04

18/05/2021
13/05/2021
18/05/2021
18/05/2021

AGENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS
ACD
PEDAGOGO
ASSESSOR
PEDAGOGO
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
PROFESSOR
MOTORISTA

Palhoça, SC, em 02 de junho de 2021.
CRISTINA SCHWINDEN SCHMIDT
Secretária de Administração
MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Executiva de Gestão de Pessoas
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Fundo Municipal de Saúde de Palhoça
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2021

Publicação Nº 3124535

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
91/2021. Pregão Presencial 153/2021 - Partes: MUNICÍPIO
DE PALHOÇA e a empresa: IMPERATRIZ COMÉRCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. OBJETO:
Aquisição de gêneros alimentícios, tais como: cárneos, frios,
hortifrutigranjeiros, pães e utensílios para cozinha, os
alimentos serão manipulados e servidos para os usuários dos
CAPS II, CAPS AD, CAPS i, para os servidores da rede
municipal de saúde, nas capacitações promovidas pelo NEPS
em sua sede e para Vigilância Epidemiológica, pelo Sistema de
Registro de Preços, com entrega de forma parcelada.
DATA: 28/06/2021 a 27/06/2022.

Nome da Empresa: IMPERATRIZ COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 14.546.646/0001-83

Item
Quantidade
Unidade
Marca e Modelo
Preço Unitário
Preço Total
Especificação: Achocolatado em Pó Solúvel, deve ser preparado com ingredientes sãos e limpos de primeira qualidade, tendo
aparência pó fino homogêneo, cor marrom, odor característico, sabor próprio. Ingredientes: cacau em pó, açúcar e mistura vitamínica.
Embalagem: 400gr do produto, devidamente rotulada conforme legislação vigente.
2
200,00
UN
CHOKILAR
R$5,3900
R$1.078,0000
Especificação: Açucar mascavo - de primeira qualidade, cor amarronzada e sabor semelhante ao da cana de açucar, 100% integral,
açucar integral. Embalagem com 500 gramas ou 01 kg.
3
50,00
KG
GRANOMEL
R$12,5900
R$629,5000
Especificação: Amido de milho-aspecto: pó fino cor branca odor próprio. Embalagem padronizada até 500gr
8
60,00
CX
NEILAR
R$4,3000
R$258,0000
Especificação: Arroz tipo 1 branco, beneficiado, polido com no mínimo 90% de grãos inteiros isento de matéria terrosa, de parasitos,
de detritos animais e vegetais, pacote em polietileno atóxico, resistente de peso de 1 KG
9
100,00
KG
KIKA
R$4,5000
R$450,0000
Especificação: Biscoito de Água e Sal, ingredientes, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, óleo vegetal ou
gordura vegetal, Embalagem primária polipropileno ou polietileno, pacote de 340 a 400 gramas. Rotulagem conforme legislação
vigente.
17
300,00
PCT
Estrela
R$3,9900
R$1.197,0000
Especificação: Biscoito doce tipo maria, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar , óleo vegetal ou
gordura vegetal, amido, sal , fermento químico e aromatizante. Embalagem : plástica com dupla proteção , contendo 400 gramas.
Rotulagem conforme legislação vigente.
18
300,00
PCT
Estrela
R$3,7200
R$1.116,0000
Especificação: BISCOITO ROSCA DE CHOCOLATE Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
amido, gordura vegetal, açúcar invertido, cacau em pó, sal, corante, fermentos químicos, emulsificante, aromatizantes. Embalagem de
polipropileno ou polietileno contendo 300 a 400 gramas.Rotulagem conforme legislação vigente.
19
300,00
PCT
PARATI
R$4,1000
R$1.230,0000
Especificação: Biscoito Rosca de Coco: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico e ferro, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, sal, coco e fermentos químicos. Embalagem primária: polipropileno ou polietileno, pacote de 300 a 400 gramas.
Rotulagem conforme legislação vigente
20
300,00
PCT
PARATI
R$4,1000
R$1.230,0000
Especificação: Biscoito Rosca de Leite -Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal,
amido, sal, fermentos químicos. Embalagem polipropileno ou polietileno, pacote de 300 a 400 gramas. Rotulagem conforme legislação
vigente.
21
300,00
PCT
PARATI
R$4,1000
R$1.230,0000
Especificação: Café preto em pó, características técnicas: café em pó, torrado, moído, de primeira qualidade (top de linha), tipo
tradicional com selo de pureza e qualidade ABIC. Embalagem: pacotes de poliéster metalizado, de 500 gramas. Rotulagem conforme
legislação vigente.
22
800,00
PCT
PINGO PRETO
R$10,3800
R$8.304,0000
Especificação: Canela em pó: características técnicas: canela em pó, acondicionada em embalagem de polietileno atóxica,
transparente, aproximadamente 50 gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, peso fornecedo , data de
fabricação e validade. Isento de sujilidades, parasita, larvas e material estranho. Rotulagem conforme legislação vigente.
23
50,00
PCT
DA FILÓ
R$4,0000
R$200,0000
Especificação: Chá sabores diversos. Embalagem: Embalados em pacotinhos individuais , cada caixa deve conter 10 saquinhos,
devendo conter a especificação do sabor. Rotulagem conforme legislação vigente
26
50,00
CX
NEILAR
R$3,1900
R$159,5000
Especificação: Copo descartável, material isopor, capacidade 180 a 200 ml, pacote com 25 unidades
32
400,00
PCT
COPOBRÁS
R$6,4500
R$2.580,0000
Especificação: Doce de fruta, nos sabores sabor Banana, morango, goiaba e uva. Especificação: Polpa da fruta, açúcar, glicose e
conservantes. Embalagem: Potes de polipropileno Resistentes, com tampa hermeticamente fechada e lacre de proteção, potes de 400
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gramas. Rotulagem conforme legislação vigente. (15 potes para cada sabor).
35
100,00
POTE
LUISALVENSE
R$4,4900
R$449,0000
Especificação: Ervilha em conserva. Embalagem: latas sem ferrugem e/ou amassadas de no mínimo 200 gramas drenado
.Rotulagem conforme legislação.
37
100,00
LATA
BONARE
R$2,3800
R$238,0000
Especificação: Extrato de tomate simples concentrado, com no mínimo 20%, substancia seca e Brix entre 15% a 20%, em latas sem
ferrugem e/ou amassadas de aproximadamente 340 gramas, sem aditivos ou conservantes.
39
250,00
UN
BONARE
R$3,0000
R$750,0000
Especificação: Farinha de Milho - Produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou fina, pura, previamente
macerado e peneirado, 100% milho. Deverão ser efetuadas determinações de microorganismos e substâncias tóxicas de origem
microbiana, sempre que se fizerem necessárias à obtenção de dados adicionais sobre o estado higiênico- sanitário, dessa classe de
alimentos, ou quando ocorrer toxinfecções alimentares. Não deverá conter sujidade, parasitos e larvas, conforme Resolução C.N.N. P
A . 12/78 NTE 12/18, de 24/07/78. Embalagem: A embalagem primária do produto deverá se de saco de polietileno transparente,
atóxico, resistente, lacrado, pacotes de 01 Kg.
40
50,00
KG
SINHA
R$4,1600
R$208,0000
Especificação: Farinha de Trigo especial. Especificação: Deverá ser fabricada a partir de grão de trigo sã e limpa, isentos de matéria
terrosa. embalagem primária: Sacos de Polietileno transparente, atóxico pacotes de 1 kg. Rotulagem conforme legislação vigente.
41
700,00
KG
FIDALGA
R$3,2500
R$2.275,0000
Especificação: Fermento em Pó Químico. Ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca fosfato monocálcico, bicarbonato de
sódio e carbonato de cálcio. Embalagem Primária: pote de plástico em polietileno de alta densidade, com tampa também em
polietileno de alta densidade, com capacidade para 100 gramas. No rótulo devem constar as denominações "Fermento Químico" e
"Conservar em lugar fresco e seco ". Rotulagem conforme legislação vigente.
44
300,00
FRS
APTI
R$2,3900
R$717,0000
Especificação: Filtro de papel para café nº 103, cx com 30 unidades
45
50,00
CX
BRIGITTA
R$2,9900
R$149,5000
Especificação: Gelatina em pó nos sabores: Uva, Framboesa, Morango, limão e Tuti Fruti. Ingredientes Açúcar, gelatina, sal
acidulante, regulador de acidez aromatizantes e corantes, 70 unidades de cada sabor, embalagem com no mínimo 25 gramas.
Rotulagem conforme legislação vigente.
48
250,00
Unid
NEILAR
R$0,9900
R$247,5000
Especificação: Leite de vaca em pó integral instantâneo, embalagem com 400 gr. A lata deve conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do
Ministério da agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem animal.
Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Conservação em ambiente seco e arejado.
53
150,00
UN
AURORA
R$13,3500
R$2.002,5000
Especificação: Massa com ovos sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (B9) ovos e corante natural peso líquido 500
gramas
58
30,00
PCT
ROSANE
R$2,7900
R$83,7000
Especificação: Milho para pipoca, grupo duro, classe amarelo, tipo 1,embalados em plástico atóxico, transparente e incolor,
termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. A embalagem primária deverá declarar a marca,
nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente, embalagem 500
gramas.
59
100,00
PCT
YOKI
R$3,5000
R$350,0000
Especificação: Milho verde em conserva. Embalagem: Latas sem ferrugem e/ou amassadas de no mínimo 200 gramas drenado.
Rotulagem conforme legislação vigente.
60
200,00
LATA
BONARE
R$2,7800
R$556,0000
Especificação: Óleo de soja refinado - Características Técnicas: produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente,
dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou outras matérias estranhas ao produto e de cheiro forte. Óleo de
soja refinado, 100% natural. Embalagem primária: Garrafa "pet" com capacidade 900 ml
63
400,00
FRS
COAMO
R$8,2000
R$3.280,0000
Especificação: Refresco. Especificação: preparo sólido para refresco, nos sabores: laranja, abacaxi, maracujá, uva e morango,
adoçado, embalagem com aproximadamente 30 gramas. Rotulagem conforme legislação vigente.
69
700,00
PCT
NEILAR
R$0,8900
R$623,0000
Especificação: SAL REFINADO DE MESA IODADO - Ingredientes: Sal Refinado Iodado. Não deve apresentar sujidade e misturas
inadequadas. Umidade máxima de 0,2%. Embalagem primaria: Sacos de polietileno transparente, pacotes de 1 kg.
70
24,00
KG
ZIZO
R$1,3900
R$33,3600
Especificação: Alho. Características técnicas: Alho branco, graúdo, novo, de 1° qualidade, sem réstia , acondicionando em
embalagem resistente e transparente. Rotulagem conforme legislação vigente
92
20,00
KG
SÃO FRANCISCO
R$26,2000
R$524,0000
Especificação: Banana branca. Características Técnicas: Categoria 1, classe 16 (16 a 18 cm) de conformidade com a Portaria M.A
no. 126 de 15/05/81. Deve apresentar características do cultivar bem definidas, íntegros sem manchas e parasitas, além de ser de
primeira qualidade. Isento de insetos vivos ou mortos e de substancias nocivas à saúde, permitindo apenas as tolerâncias previstas
em lei.
94
400,00
KG
IN NATURA
R$3,8000
R$1.520,0000
Especificação: Cebola de cabeça. Características Técnicas: Classe 4, tipo especial (de 70 a 90mm de diâmetro transversal) pesando
entre 100 a 200g a unidade, de acordo com a Portaria M. A no 529 de 18/03/97. Devem apresentar as características do cultivar bem
definidas, estarem isologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, com coloração própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.
95
130,00
KG
IN NATURA
R$3,0000
R$390,0000
Especificação: Cebolinha verde. Características Técnicas: Fresca, de primeira, constituída de folhas verdes, sem traços de
descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, ausentes de defeitos que alterem a sua conformação e aparência
bem como de enfermidades e isentos, sem defeitos graves de origem física ou mecânica oriundos do manuseio e transporte, estar
livre de folhas externas sujas de terra e de fertilizantes. Pacotes de 100 gramas.
96
130,00
PCT
IN NATURA
R$2,6900
R$349,7000
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Especificação: Cenoura. Características técnicas: Classe média, tipo especial. Devem apresentar características do cultivar bem
definidas, íntegros, sem manchas e parasitas, além de ser de primeira qualidade. Isento de insetos vivos ou mortos e de substâncias
nocivas à saúde, permitindo apenas as tolerâncias previstas em lei.
97
110,00
KG
IN NATURA
R$3,2000
R$352,0000
Especificação: GENGIBRE. Características Técnicas:Deve apresentar características do cultivar bem definidas, íntegros sem
manchas e parasitas, além de ser de primeira qualidade, isento de insetos vivos ou mortos e de substâncias nocivas à saúde,
permitindo apenas a tolerâncias previstas em lei.
98
2,00
KG
IN NATURA
R$11,4000
R$22,8000
Especificação: Laranja pera, Rio ou Coroa. Características técnicas: Grupo I - Classe: 2 a 4 (de 85 a 92 mm) - Tipo: especial,
Portaria MA 125 de 15/05/81. Deve apresentar características do cultivar bem definidas, íntegros, sem manchas e parasitas, além de
ser de primeira qualidade e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Isento de insetos vivos ou mortos e de
substâncias nocivas à saúde, permitindo apenas as tolerâncias previstas em lei
99
800,00
KG
IN NATURA
R$3,3800
R$2.704,0000
Especificação: Limão Taiti. Características técnicas: Todos os produtos devem apresentar características do cultivar bem definidas,
íntegros, sem manchas e parasitas, além de ser de primeira qualidade, isento de insetos vivos ou mortos e de substâncias nocivas à
saúde, permitindo apenas a tolerâncias previstas em lei.
100
110,00
KG
IN NATURA
R$3,7500
R$412,5000
Especificação: Maçã Gala. Características técnicas: Grupo: rajada classe 100, tipo ou categoria 02, conforme a norma 50. Todos os
produtos devem apresentar características do cultivar bem definidas, íntegros, sem manchas e parasitas, além de ser de primeira
qualidade. Isento de insetos vivos ou mortos e de substâncias nocivas à saúde, permitindo apenas as tolerâncias previstas em lei.
101
300,00
KG
IN NATURA
R$6,8500
R$2.055,0000
Especificação: Mamão formosa. Características Técnicas: Tamanho médio - pesando entre 1000 a 1500 gramas a unidade. Todos
os produtos devem apresentar características do cultivar bem definidas, íntegros, sem manchas e parasitas, além de ser de primeira
qualidade. Isento de insetos vivos ou mortos e de substâncias nocivas à saúde, permitindo apenas as tolerâncias previstas em lei.
102
250,00
KG
IN NATURA
R$4,7800
R$1.195,0000
Especificação: Melancia. Características Técnicas: Tamanho médio, pesando entre 9 a 12 Kg a unidade. Frutos perfeitos, sãos,
isentos de danos mecânicos, pragas ou doenças, maturação no ponto apropriado para o consumo. Devem apresentar as
características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidos, bem formadas, íntegros, sem manchas e parasitas,
além de ser de primeira qualidade. Isentos de insetos vivos ou mortos e de substâncias nocivas à saúde, permitindo apenas as
tolerâncias previstas em lei.
103
300,00
KG
IN NATURA
R$2,1800
R$654,0000
Especificação: Ovos de galinha. Características técnicas: Ovo de galinha, vermelho, fresco, tipo grande, pesando no mínimo 55g por
unidade, conforme Decreto Lei 3748 de 12/07/93, artigo 687. Isento de sujidades, de fungos ou substâncias tóxicas, cor, odor e sabor
anormais. Acondicionado em embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo a RISPOA/MA, resolução CIPOA 005
de 05/07/91. Deve ter Certificado de Inspeção Estadual ou Federal. Embalagem primária: Descartável, fechada, com capacidade para
01 dúzia, identificada com rótulo impresso conforme legislação vigente.
104
500,00
DZ
AUREA
R$6,5000
R$3.250,0000
Item
Quantidade
Unidade
Marca e Modelo
Preço Unitário
Preço Total
Especificação: SALSA - Características Técnicas: Fresca, de primeira, constituída de folhas verdes, sem traços de descoloração,
turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, ausentes de defeitos que alterem a sua conformação e aparência bem como de
enfermidades e isentos, sem defeitos graves de origem física ou mecânica oriundos do manuseio e transporte, estar livre de folhas
externas sujas de terra e de fertilizantes. Pacotes de 100 gramas.
105
130,00
PCT
IN NATURA
R$2,5000
R$325,0000
Especificação: Tangerina, mexerica, bergamota ou vergamota. Características técnicas: Deve apresentar as características do
cultivar bem definidas, íntegros, sem manchas e parasitas, além de ser de primeira qualidade. Isento de insetos vivos ou mortos e de
substâncias nocivas à saúde, permitindo apenas as tolerâncias previstas em lei.
106
400,00
KG
IN NATURA
R$3,9800
R$1.592,0000
Especificação: TOMATE Características Técnicas: Grupo Oblongo ou redondo, subgrupo rosado, classe: médio ou grande, de 50 a
60mm de diâmetro transversal do fruto, tipo especial, pesando de 100 a 200g a unidade, de conformidade com a portaria M.A no 533
de 30/08/95. Deve apresentar características do cultivar bem definidas, íntegros, sem manchas e parasitas, além de ser de primeira
qualidade e estar em perfeitas condições de conservação e maturação, livre de umidade externa anormal. Isento de insetos vivos ou
mortos e de substâncias nocivas a saúde, permitindo apenas as tolerâncias previstas em lei.
107
150,00
KG
IN NATURA
R$4,8500
R$727,5000
Especificação: Água mineral, sem gás 500 ml, fardo com 12 unidades.
118

200,00
FD
CRISTALINA
Valor Total (cinquenta mil, noventa e seis reais e seis centavos)
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2021

Publicação Nº 3124538

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
92/2021. Pregão Presencial 153/2021 - Partes: MUNICÍPIO
DE PALHOÇA e a empresa: JONAS SCHUTZ. OBJETO:
Aquisição de gêneros alimentícios, tais como: cárneos, frios,
hortifrutigranjeiros, pães e utensílios para cozinha, os
alimentos serão manipulados e servidos para os usuários dos
CAPS II, CAPS AD, CAPS i, para os servidores da rede
municipal de saúde, nas capacitações promovidas pelo NEPS
em sua sede e para Vigilância Epidemiológica, pelo Sistema de
Registro de Preços, com entrega de forma parcelada.
DATA: 28/06/2021 a 27/06/2022.

Nome da Empresa: JONAS SCHUTZ
Item
Quantidade
Unidade
Marca e Modelo
Especificação: Colher de mesa (sopa) em aço inox

CNPJ: 31.551.960/0001-73

Preço Unitário

Preço Total

109
20,00
UN
DISOLLE CLEAN
Especificação: Colher de sobremesa em aço inox

R$5,1300

R$102,6000

110
20,00
UN
DISOLLE CLEAN
Especificação: Faca de mesa, com serra em aço inox.

R$5,6500

R$113,0000

112
20,00
UN
Especificação: Garfo de mesa de inox

R$5,4000

R$108,0000

113
20,00
UN
DISOLLE CLEAN
R$7,7800
Especificação: Panela em alumínio, tipo caçarola, com tampa, com capacidade de aproximadamente 2,4 litros

R$155,6000

115
1,00
UN
PATO BRANCO
R$82,7100
Especificação: Panela em alumínio, tipo caçarola, com tampa, com capacidade de aproximadamente 03 litros

R$82,7100

116

DISOLLE CLEAN

1,00
UN
PATO BRANCO
Valor Total (seiscentos e vinte e dois reais e vinte centavos)
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2021

Publicação Nº 3124539

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
93/2021. Pregão Presencial 153/2021 - Partes: MUNICÍPIO
DE PALHOÇA e a empresa: MP COMERCIO DE ALIMENTOS
EIRELI EPP. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, tais
como: cárneos, frios, hortifrutigranjeiros, pães e utensílios para
cozinha, os alimentos serão manipulados e servidos para os
usuários dos CAPS II, CAPS AD, CAPS i, para os servidores
da rede municipal de saúde, nas capacitações promovidas pelo
NEPS em sua sede e para Vigilância Epidemiológica, pelo
Sistema de Registro de Preços, com entrega de forma
parcelada.
DATA: 28/06/2021 a 27/06/2022.

Nome da Empresa: MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP
Item
Quantidade
Unidade
Marca e Modelo
Especificação: Abacaxi em calda, peso drenado com aproximadamente 400 gramas.

CNPJ: 30.510.775/0001-78

Preço Unitário

1
50,00
LATA
MARIZA
Especificação: Ameixa em calda sem carroço, peso drenado com aproximadamente 400 gramas

R$9,7000

Preço Total
R$485,0000

6
50,00
LATA
OLÉ
R$12,2000
R$610,0000
Especificação: Aveia em flocos finos: Características Técnicas: Aveia 100% natural, grãos finos, integral. Umidade máxima de
11,5%. Ingredientes: 100% aveia. Embalagem primária: sacos de polipropileno e polietileno com capacidade para até 200 gr.
Observação: Não deve conter lactose.
10
40,00
PCT
NATURALE
R$2,6000
R$104,0000
Especificação: Batata Palha - Ingredientes: batata , gordura vegetal e sal. Embalagem polipropileno ou polietileno, pacote com n
mínimo 400 gramas. Rotulagem conforme legislação vigente.
12
70,00
PCT
BATATA X
R$12,5000
R$875,0000
Especificação: Bebida gaseificada a base de cola, frasco com 2 litros.
13
100,00
FRS
CAPRICHO
Especificação: Bebida gaseificada a base de guaraná, frasco com 2 litros

R$5,6000

R$560,0000

14
100,00
FRS
CAPRICHO
Especificação: Bebida gaseificada a base de limão, garrafa com 2 litros.

R$4,3000

R$430,0000

15
100,00
FRS
CAPRICHO
Especificação: Bicarbonato de sódio extra fino alimentício pacote com 500 gramas

R$4,3000

R$430,0000

16
20,00
PCT
TROPICAL
R$9,1000
R$182,0000
Especificação: Canjica Branca: Milho de primeira qualidade isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Embalagem
plástica atóxica de 500 gramas. Rotulagem conforme legislação
24
72,00
PCT
SINHA
R$3,1000
R$223,2000
Especificação: Catchup - Embalagem com no mínimo 390 gramas. Rotulagem conforme legislação vigente.
25
36,00
FRS
KONSUMO
R$4,0000
R$144,0000
Especificação: Chocolate granulado, feito de cacau, em embalagens de 150g. A embalagem deverá informações nutricionais,
número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as especificações técnicas dos órgãos de
vigilância sanitária em legislação vigente.Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega.
28
300,00
PCT
TROPICAL
R$3,7000
R$1.110,0000
Especificação: Coador de pano em algodão para coar café, tamanho padrão para bule.
29
36,00
UN
COLONIAL
R$4,0000
R$144,0000
Especificação: Creme de Leite, embalagem lacrada com rotulagem conforme legislação vigente. Unidade de 200 gramas
34
350,00
UN
APTI
R$2,7000
R$945,0000
Especificação: Garfo plástico descartável para sobremesa/bolo, nas cores branco ou cristal, medidas aproximadas 12,5cm x 2,5cm,
embalagem com 50 unidades
47
50,00
PCT
STRAWPLAST STRAWPLAST
R$3,6000
R$180,0000
Especificação: Leite de coco, 1ª qualidade, embalagem de 500gr.
52
150,00
FRS
MENINA
R$6,6000
R$990,0000
Especificação: Leite UHT para dietas com restrição de Lactose - Zero Lactose. Ingredientes: Leite semidesnatados, enzima lactase e
estabilizantes. Embalagem: 1 litro, cartonada, composta por polietileno, papel branco, papel pardo e alumínio. Com tampa. Rotulagem
conforme legislação vigente.
55
120,00
Litro
LEITBOM
R$3,5500
R$426,0000
Especificação: Maionese tradicional, 1ª qualidade, embalagem com 500 gr
56

150,00
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Especificação: Manjericão desidratado Especificação Manjericão desidratado, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico
transparente, pacote com aproximadamente 12 gramas com identificação na embalagem, (rótulo) dos ingredientes, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. Isento de sujidades parasitas, larvas e material estranho. Rotulagem conforme legislação vigente.
57
40,00
PCT
HORTA E SABOR
R$2,8000
R$112,0000
Especificação: Mostarda amarela - Especificação: vinagre, mostarda, água e condimento, benzoato de sódio. Embalagem: frasco
com no mínimo 190 gramas. Rotulagem conforme legislação vigente
62
50,00
FRS
KONSUMO
R$3,8000
R$190,0000
Especificação: Pó para preparo de pudim, caixa comaproximadamente 50g, produto constituido de amido, açucar, espessantes e
outras substancias aprovadas. sabores diversos. o produto deve estar em conformidade com as leis específicas vigentes
65
100,00
CX
NEILAR
R$2,8000
R$280,0000
Especificação: Polvilho azedo fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas produto livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e
detritos animais e vegetais, pacote de polietileno atóxico resistente. Embalagem para entrega contendo peso líquido de 500gr ou 1 KG
66
80,00
KG
GLORIA
R$7,3000
R$584,0000
Especificação: Polvilho doce fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas produto livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e
detritos animais e vegetais, pacote de polietileno atóxico resistente. Embalagem para entrega contendo peso líquido de 500gr ou 1 KG
67
80,00
KG
MANDIOK
R$6,8000
R$544,0000
Especificação: Queijo parmessão ralado, composição queijo parmessão ralado 75% queijo montanhês queijo tropical,quijo
mussarela, fermento lácteo,sal,antiaglutinante: celulose microcristalina ou dióxido de silício, conservador ácido sórbico pacote de
100gramas
68
100,00
PCT
LEITBOM
R$7,3000
R$730,0000
Especificação: Uva passa preta, embalagens de 100 gramas
73
50,00
PCT
BISTEX BISTEX
R$4,4000
R$220,0000
Especificação: Carne bovina moída, de primeira (fraldinha, patinho, coxão mole etc..) congelada, limpa, sem nervos, sem
aponevroses e sem gorduras, com características organolépticas (cor, sabor, odor característicos). Apresentar Certificado de Inspeção
Estadual ou Federal. Embalagem: embalada à vácuo, em pacotes de 01 (um) Kg, devidamente identificadas com etiquetas internas de
acordo com a Legislação vigente e especificação de prazo de produção e validade.
74
350,00
KG
KING
R$28,4000
R$9.940,0000
Especificação: Filé de frango do tipo Sassami. Características técnicas: Corte de Frango in - natura provenientes de animais sadios e
abatidos sob inspeção veterinária. Deverá ser realizada a aparagem (eliminação de toda gordura aderida e pele) durante o
processamento. Os cortes de frango deverão ser isentos de tecidos inferiores como (cartilagens, ossos, aponevroses, tendões,
coágulos, nodos linfáticos). Deve apresentar-se livre de parasitas e de quaisquer substâncias contaminantes que possam alterá-la ou
encobrir alguma alteração. Deve possuir Certificado de Inspeção Estadual ou Federal. E deve conter no máximo 2,0% de soro na
embalagem. RDC n.o 13 de 02 de janeiro de 2001.
75
250,00
KG
COPACOL
R$13,0000
R$3.250,0000
Especificação: Iogurte com polpa de frutas sabor Coco. Ingredientes: leite açúcar, preparado de Coco, fermento lácteo/cultura
microbiana. Embalagem deverá conter no mínimo 900 ml. Rotulagem conforme legislação vigente
76
400,00
UN
FRIMESA
R$5,1000
R$2.040,0000
Especificação: Iogurte de frutas com polpa sabor Morango Ingredientes: leite, açúcar, preparado de morango, fermento lácteo/cultura
microbiana. Embalagem com no mínimo 900 ml . Rotulagem conforme legislação vigente.
77
400,00
UN
FRIMESA
R$5,1000
R$2.040,0000
Especificação: Linguiça calabresa, ingredientes carne suína e frango, empacotada à vácuo. Com certificado de Inspeção Estadual ou
Federal. Prazo de qualidade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto
79
150,00
KG
STAPAZZOLI
R$18,9000
R$2.835,0000
Especificação: Margarina. Especificação: produto obtido de óleos vegetais líquidos e Inter esterificados, água, sal, leite desnatado,
vitamina A e corante urucum. Embalagem: de 500gr, com 65 a 80% de lipídeos. Rotulagem conforme legislação vigente.
80
300,00
UN
DORIANA
R$4,9000
R$1.470,0000
Especificação: Manteiga pura com sal. Embalagem com, no mínimo, 200g, contendo dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura.
81
200,00
UN
Darolt
R$7,2000
R$1.440,0000
Especificação: Nata fresca. Especificação: creme de leite padronizado quanto ao teor de gordura. Produto lácteo relativamente rico
em gordura retirada do leite, que apresenta a forma de uma emulsão de gordura em água, homogeneizado ou não, e submetido a
processo de pasteurização, mediante tratamento térmico e procedimentos tecnologicamente adequados, suficientes para destruir
todos os microrganismos patogênicos. Contém no mínimo 45% de gordura láctea. Embalagem com 300g. Rotulagem conforme
legislação vigente.
82
200,00
POTE
Darolt
R$6,7000
R$1.340,0000
Especificação: Presunto cozido fatiado, sem gordura, devidamente identificados com rótulo impresso, de acordo com a Legislação
vigente.
83
250,00
KG
JCW
R$30,1000
R$7.525,0000
Especificação: Requeijão - Ingredientes: leite pasteurizado, creme de leite, sal, fermento lácteo. Acondicionado em vasilhame com
tampa que possibilite vedar o produto após a sua abertura. Embalagem de 180 a 200gr. Possuir selo SIF.
85
200,00
POTE
LAC-LELO
R$4,7000
R$940,0000
Especificação: Salsicha hot dog congelada, carne bovina de uma ou mais espécies de animais, adicionado de ingredientes e
condimentos (exceto de pimenta e derivados) embutido em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a
um processo térmico adequado. Permitido até 2% de amido e até 2% de sódio. Embalagem: devidamente identificada com rótulo
impresso, de acordo com a Legislação vigente.
86
180,00
KG
JCW
R$13,8000
R$2.484,0000
Valor Total (quarenta e seis mil, quatrocentos e dois reais e vinte centavos)
R$46.402,20
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Palma Sola
Prefeitura
DECRETO 195/2021

Publicação Nº 3124692

Decreto 195/2021, de 28 de junho de 2021.
Homologa o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado Edital 004/2021 e dá outras providências.
Cleomar José Mantelli, Prefeito Municipal de Palma Sola, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a
Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1° - Fica homologado, o resultado classificatório final relativo ao Edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação de Estagiários
Edital 004/2021, conforme segue:
ENSINO MÉDIO
Colocação

Nome

Média Geral/Ano

1º

Andreia Gabrieli da Silva

8,0/ 3º ano

2º

Maikeli Dos Santos Charão

8,0/ 2º ano

3º

Luis Israel Ray da Silva

7,8/ 2º ano

Colocação

Nome

Média Geral/
Semestre

1º

Evanilde Da Conceição De Lara

Sem notas/1º Semestre

2º

Elidiane Provensi

Sem notas/1º Semestre

ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO
Não houve inscritos

ENSINO SUPERIOR PEDAGOGIA

PÓS GRADUAÇÃO NA ÁREA DA EDUCACÃO INFANTIL
E ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS)

Não houve inscritos

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 Palma Sola/SC,
em 28 de junho de 2021.
Cleomar José Mantelli
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra.
Elizete T. Vissoto
Secretária de Planejamento.
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Publicação Nº 3124779

Lei 2098/2021, de 28 de junho de 2021.
Autoriza a Abertura de Crédito Especial e dá outras providências
Cleomar José Mantelli, Prefeito Municipal de Palma Sola, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Abre um crédito especial no valor de R$ 1.339.275,76 (um milhão, trezentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais,
setenta e seis centavos), para fazer face às despesas para construção de uma Rua Coberta no Município de Palma Sola:
07. Secretaria de Infraestrutura e Transporte
07.01- Diretoria de Obras e Serviços Urbanos
0015.0451.0018.1044 – Construção de Rua Coberta
3.4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.01340134 – Aplicações Diretas R$ 677.156,00
3.4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.01000100 – Aplicações Diretas R$ 662.119,76
Art. 2º As despesas do artigo anterior correrão por conta do saldo do convênio Contrato de Repasse Nº. 888411/2019/MDR/CAIXA, firmado
entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional no valor de R$ 677.156,00, e excesso de arrecadação da
fonte de recurso 01000100 – ordinário.
Art. 3º. Fica modificado o Plano Plurianual - PPA 2018/2021, nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito no artigo 1º e 2º
desta Lei.
Art. 4º. Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do Exercício de 2021, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme
descrito no artigo 1º e 2º desta Lei.
Art. 5º. Ficam alteradas as Lei Orçamentárias Anual – LOA do Exercício de 2021, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme
descrito no artigo 1º e 2º desta Lei.
Art.6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Palma Sola,
28 de junho de 2021.
Cleomar José Mantelli
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada nesta Data
Elizete Terezinha Vissoto
Secretária de Planejamento
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Palmeira
Prefeitura
DECRETO N.º 1798_2021_NOMEIA AGENTE POLÍTICO PARA EXERCER O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS INTERINO

Publicação Nº 3124947

DECRETO Nº 1.798/2021
NOMEIA AGENTE POLÍTICO PARA EXERCER O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
INTERINO QUE ESPECÍFICA.
Fernanda de Souza Cordova, Prefeita Municipal de Palmeira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b",
inciso I, do artigo 112, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Nomear a partir de 01/06/2021 até 28/06/2021 o senhor Sandro Alex Masselai, brasileiro, inscrito no RG sob nº 3225728 e no CPF
sob nº 915.829.119-91, para exercer, função política-administrativa, do Cargo de Secretário Municipal de Transportes, Obras e Serviços
Urbanos Interino, previsto no anexo I, da lei complementar 16/2005, percebendo-se tão-somente remuneração correspondente ao cargo
eletivo de Vice-Prefeito, sem direito a opção.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em sentido contrário.
Palmeira, 28 de junho de 2021.
Fernanda de Souza Cordova
Prefeita Municipal
Certifico que o presente Decreto foi encaminhado para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.
sc.gov.br) em observância ao disposto na Lei Orgânica Municipal c/c a Lei n.º 758/2017 e Decreto nº 1.359/17. Dou fé. Palmeira/SC, 28 de
junho de 2021.
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Palmitos
Prefeitura
1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Nº 03/2020. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 09/2020

Publicação Nº 3124066

.
PREFEITURA MUNICIPAL PALMITOS
1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preço: nº 03/2020. Pregão Eletrônico: nº 09/2020. Objeto: Registro de Preços visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PERMANENTE E CONSUMO. Fornecedor: COMERCIAL USUAL EIRELI EPP. Reajuste: item 07 de R$
1.756,00 passa a R$ 2.117,56. Palmitos-SC, 28/06/2021. Dair Jocely Enge – Prefeito.

2º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Nº 07/2020. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 31/2020

Publicação Nº 3123812

.
PREFEITURA MUNICIPAL PALMITOS
2º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preço: nº 07/2020. Pregão Presencial: nº 31/2020. Objeto: Registro de Preços visando a AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Fornecedor: CRISTIANO DUARTE ME. Reajuste: item 132 de R$ 146,18 passa a R$ 157,14. Palmitos-SC,
28/06/2021. Dair Jocely Enge – Prefeito.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: Nº 51/2018

Publicação Nº 3124347

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E651D501290E73C94E5FF924F5BF43558744CF85

.
PREFEITURA MUNICIPAL PALMITOS
3º Termo Aditivo ao Contrato: nº 51/2018. Objeto: Fica ADITADO, de comum acordo a Cláusula Terceira – DA VIGÊNCIA e a Cláusula Quarta
– DO PREÇO. Contratada: TOTAL LIFE ASSISTÊNCIA A VIDA LTDA. Valor reajustado: R$ 2.956,55 Mensal. Vigência: 30/06/2022. Palmitos
28/06/2021. Dair Jocely Enge – Prefeito.

PROCESSO 40/2021

Publicação Nº 3124077
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FAB6DE9F455DAD260B8FB1E396014C16E328AB18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
Processo Licitatório n° 40/2021. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 12/2021. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE ÁRVORES NATIVAS. Data limite para cadastramento da proposta: 09/07/2021 até as 08:30 horas. Data para o início da disputa:
09/07/2021 às 09:00 horas. Edital disponível no Setor de Licitações da Prefeitura ou site www.palmitos.sc.gov.br. Palmitos, 28 de Junho de
2021. Dair Jocely Enge – Prefeito Municipal.

PROCESSO 41/2021

Publicação Nº 3124078
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 352448C76637E4B4330259255CBE6A3F9470624F

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
Processo Licitatório n° 41/2021. Modalidade: Pregão Presencial 18/2021. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE PRIMEIROS SOCORROS UTILIZADOS NO ESPORTE. Data da entrega dos envelopes: 12/07/2021 até as 08:30 horas. Data da abertura:
12/07/2021 às 09:00 horas. Edital disponível no Setor de Licitações da Prefeitura ou site www.palmitos.sc.gov.br. Palmitos, 28 de junho de
2021. Dair Jocely Enge – Prefeito Municipal.
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Papanduva
Prefeitura
LEI N. 2295, DE 28.06.2021 - “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER ANISTIA DA MULTA DECORRENTE
DO EXCEDENTE DA TAXA DE OCUPAÇÃO COMO FORMA DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
COM VISTAS A PREVENIR E REMEDIAR AS CONSEQUÊNCIAS DIRETAS E INDIRETAS DECORRENTES DAS
MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO C

Publicação Nº 3124042

LEI Nº 2295, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER ANISTIA DA multa decorrente do excedente da taxa de ocupação COMO FORMA DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO COM VISTAS A PREVENIR E REMEDIAR AS CONSEQUÊNCIAS DIRETAS E INDIRETAS
DECORRENTES DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Luiz Henrique Saliba, Prefeito Municipal de Papanduva, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte
Lei:
Art. 1° Fica autorizado ao Município de Papanduva a conceder a anistia da multa decorrente do excedente da taxa de ocupação prevista no
parágrafo único do art. 135 da Lei Complementar Municipal n. 20/2006 (Plano Diretor) como forma de fomentar o desenvolvimento socioeconômico com vistas a prevenir e remediar as consequências diretas e indiretas decorrentes das medidas de enfrentamento ao Coronavírus
SARS-CoV-2 (Covid-19).
Art. 2° O benefício de que trata o artigo 1° se aplica sem prejuízo às disposições da Lei Municipal Lei Complementar n. 46/2013 e demais
exigências da Lei Complementar Municipal n. 20/2006 (Plano Diretor).
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Papanduva, 28 de junho de 2021.
Luiz Henrique Saliba
Prefeito Municipal
Esta Lei foi publicada no mural de publicações desta Prefeitura Municipal e no site www.diariomunicipal.sc.gov.br.
Evini Roseli G. de Oliveira
Secretária da Administração

LEI N. 2296, DE 28.06.2021 - DISPÕE SOBRE O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3124050

LEI Nº 2296, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LUIZ HENRIQUE SALIBA, prefeito do Município de Papanduva, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
por lei,
Faço saber a todos os habitantes do município que a câmara de vereadores aprovou eu sanciono a seguinte
LEI
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 1º Fica alterado e consolidado, no âmbito do Sistema Único de Saúde do Município de Papanduva, o Conselho Municipal de Saúde (CMS)
nos termos da Lei Federal nº 8142, de 28 de dezembro de 1990.
Art. 2º O Conselho Municipal de Saúde tem caráter permanente, terá funções deliberativas, normativas e fiscalizadoras, assim como de
formulação estratégica atuando no acompanhamento, controle e avaliação da política municipal de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros.
Art. 3º Ao Conselho Municipal de saúde compete, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo:
I - Atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde no âmbito do município;
II - Acompanhar, analisar e fiscalizar o Sistema Único de Saúde no município, bem como os serviços prestados à população pelos órgãos e
entidades públicas e privadas integrantes do SUS no Município;
III - Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar o Plano Municipal de Saúde, bem como acompanhar e avaliar a sua execução;
IV - Avaliar as unidades do setor privado, prestadores de serviços que serão contratados para atuarem de forma complementar no SUS, bem
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como acompanhar, controlar e fiscalizar a atuação das mesmas;
V - Acompanhar e controlar a movimentação e o destino dos recursos na execução orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde;
VI - Definir critérios para celebração de contratos ou convênios entre a Secretaria Municipal de Saúde e as entidades privadas de saúde,
no que tange a prestação de serviços;
VII - Apreciar e aprovar previamente convênios e termos aditivos a serem firmados pela Secretaria Municipal de Saúde;
VIII - Apreciar e aprovar a proposta do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual da Secretaria Municipal
de Saúde;
IX - Apreciar e aprovar o Plano de Aplicação e Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, bem como acompanhar e fiscalizar a sua
movimentação;
X - Apreciar e aprovar os Relatórios de Gestão do SUS, apresentados pelo gestor municipal;
XI - Aprovar o regulamento, organização e as normas de funcionamento das Conferencias Municipais de Saúde, reunidas ordinariamente,
e convoca-las extraordinariamente;
XII - Elaborar e aprovar o Regimento Interno;
XIII - Exercer outras atribuições definidas em normas complementares.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO
Art. 4º O Conselho Municipal de Saúde (CMS) tem caráter permanente e será integrado por representantes do governo, profissionais de
saúde e representantes dos usuários;
Parágrafo único. A representação dos usuários dar-se-á sempre de forma paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
Art. 5º O Conselho Municipal de Saúde será constituído por 12 (doze) conselheiros (titulares e respectivos suplentes) com mandato de dois
anos, podendo ser reconduzidos por mais um mandato de igual período, tendo a seguinte composição:
I - Representantes do Governo:
a) 2 titulares e 2 suplentes pela Secretaria Municipal de Saúde;
b) 1 titular e 1 suplente pela Secretaria Municipal de Assistência Social;
II - Representantes dos Prestadores de Serviços e/ou profissionais de saúde:
a) 1 titular e 1 suplente do Hospital São Sebastião
b) 1 titular e 1 suplente da APAE
c) 1 titular e 1 suplente dos Profissionais da enfermagem
III - Representantes dos Usuários:
a) 1 titular e 1 suplente do Lions
b)1 titular e 1 suplente – Sociedade Espirita Discípulos de Jesus
c) 1 titular e 1 suplente do CDL
d) 1 titular e 1 suplente da Pastoral da Criança
e) Titular e 1 Suplente do Sindicato dos Agricultores
f) titular e 1 suplente da Associação Papanduvense de Saúde Mental (APSM)
§ 1º A ampliação ou qualquer outra alteração na composição no Conselho Municipal de Saúde deverá ser previamente deliberada por seu
plenário, para seu posterior regulamentação perante a Lei.
§ 2º Será considerado como existente, para fins de participação do CMS a entidade regularmente organizada, enquanto representatividade
dos usuários.
§ 3º A regulamentação dos profissionais vinculados ao SUS no âmbito do município será definido por representação conjunta das entidades
representativas das diversas categorias, alternando-se periodicamente.
§ 4º O Conselho Municipal de Saúde poderá ser reconduzido para mais um mandato de 2 (dois) anos.
Art. 6º Os conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde serão indicados, por escrito, pelos seus respectivos segmentos
e entidades, de acordo com sua organização, ou de seus fóruns próprios e independentes e nomeados pelo prefeito municipal.
I - os órgãos e entidades referidos neste artigo poderão propor a substituição dos seus respectivos representantes;
II - o exercício da função de conselheiro não será remunerada, considerada como serviço público relevante.
SEÇÃO II
DO FUNCIONAMENTO
Art. 7º O Conselho Municipal de Saúde terá seu funcionamento regido pelas seguintes normas:
I - O plenário constitui-se em instância máxima de deliberação do Conselho Municipal de Saúde;
II - O presidente, vice-presidente e secretários será eleito entre os conselheiros titulares mediante voto direto para o período de 2 (dois)
anos. O secretário executivo será nomeado pela gestão da Secretaria Municipal de Saúde;
III - Cada membro do Conselho Municipal de Saúde terá direito a um único voto na seção plenária;
IV - O presidente do Conselho Municipal de Saúde terá, além do voto comum, em deliberações diversas, o de qualidade de desempate,
após votações sucessivas;
V - As votações do Conselho Municipal de Saúde serão consubstanciadas em resoluções numeradas e assinadas pelo presidente deste;
VI - Os membros do Conselho Municipal de Saúde serão substituídos caso faltem sem motivo justificado, a três reuniões consecutivas, ou
seis reuniões intercaladas no período de um ano;
VII - As seções plenárias serão realizadas ordinariamente a cada 30 dias, e extraordinariamente quando convocadas pelo presidente e/ou
maioria de seus membros;
VIII - Para realização das seções e deliberações, será necessária a presença da maioria simples dos membros do Conselho Municipal de
Saúde (50% mais um);
IX - As seções plenárias e ordinárias do Conselho Municipal de Saúde deverão ser divulgadas previamente e acesso segurado ao público,
bem como as resoluções do CMS, os temas tratados em plenárias e comissões deverão ser registrados em ata.
Art. 8º Para melhor desempenho das funções, o Conselho Municipal de Saúde poderá criar comissões internas instituídas por membros do
CMS e por outras instituições para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos.
Art. 9° Para melhor desempenho de suas funções o CMS poderá recorrer a pessoas e entidades, obedecidos os seguintes critérios:
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I - consideram-se colaboradores do CMS as Instituições formadoras de recursos humanos para a área de saúde, e as Instituições representativas de profissionais, independentemente de sua representação no Conselho, bem como o gestor municipal, representado pelo Secretário
Municipal de Saúde;
II - Poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para assessorar o CMS em assuntos específicos.
Art. 10 Os conselheiros, quando em representação do Conselho Municipal de Saúde, será assegurado o direito e o pagamento de passagens
de diárias equivalente ao padrão usual do quadro geral dos funcionários da prefeitura municipal de Papanduva, bem como o pagamento da
inscrição de cursos, congressos, conferencias, palestras e outros eventos ligados ao objetivo do CMS.
Art. 11 O plenário do Conselho Municipal nos termos do artigo 8º terá o prazo de 60 dias para elaborar seu regimento interno.
Art. 12 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal
nº 1242, de 06 de julho de 1993.
Município de Papanduva, em 28 de junho de 2021.
Luiz Henrique Saliba
Prefeito Municipal
Esta Lei foi publicada no mural de publicações desta Prefeitura Municipal e no site www.diariomunicipal.sc.gov.br.
Evini Roseli G. de Oliveira
Secretária da Administração

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 917

Paraíso
Prefeitura
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2021

Publicação Nº 3123507

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 368638D6D1BE547E3E721EF897472D0761D4819B

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação- Paraíso

Pág

1 / 1

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2176 Ano - Minuta - Licitação: 2021 Número Minuta - Licitação: 33 codigoCliente: 2176 anoMinuta: 2021 cotaCredenciamento: Não

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial
Para Aquisição de Bens
13/2021
Processo Administrativo: 33/2021

Ao Sr(a). tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Decreto nº 2392/2021.
Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão Presencial nº. 13/2021, o(s)
participante(s):

22560 - TIAGO ZAMPIN SCAIN ME
Item
1
2
4
5
6
7

Produto
ÓLEO
ÓLEO
ÓLEO
ÓLEO
ÓLEO
ÓLEO

Unidade
GALÃO
EMBALAGEM
EMBALAGEM
GALÃO
GALÃO
GALÃO

8

ÓLEO

9
10
11
14
15
16
17
18
20
21
22
23
25
27

ÓLEO
ÓLEO
ÓLEO
FLUIDO DE FREIO
ARLA 32. BALDE 20LTS
ÓLEO DESINGRIPANTE 300 ML
ÓLEO
ÓLEO
ÓLEO
ÓLEO
ÓLEO
ÓLEO
ÓLEO
ÓLEO

Qtde
20
48
48
15
10
20

Valor Unitário
R$328,00
R$20,80
R$18,75
R$269,00
R$345,00
R$274,00

Valor Total
R$6.560,00
R$998,40
R$900,00
R$4.035,00
R$3.450,00
R$5.480,00

25

R$315,00

R$7.875,00

BALDE
BALDE
BALDE
EMBALAGEM
BALDE
UNIDADE
EMBALAGEM
GALÃO
GALÃO
GALÃO
EMBALAGEM
EMBALAGEM
GALÃO
BALDE

Marca
MAXON
PETRONAS
NATTO
MAXON
MAXON
LUBRIMOTOR
S
LUBRIMOTOR
S
EVORA
EVORA
EVORA
RADNAQ
ARLA BRASIL
RADNAQ
PETRONAS
MAXON
MAXON
MAXON
NATTO
NATTO
MAXON
MOBIL

10
R$255,00
8
R$300,00
8
R$337,50
50
R$10,00
40
R$50,00
30
R$6,50
10
R$131,25
10
R$305,00
60
R$259,00
10
R$294,00
72
R$16,50
168
R$20,25
20
R$308,00
4
R$321,00
Total do Fornecedor:

R$2.550,00
R$2.400,00
R$2.700,00
R$500,00
R$2.000,00
R$195,00
R$1.312,50
R$3.050,00
R$15.540,00
R$2.940,00
R$1.188,00
R$3.402,00
R$6.160,00
R$1.284,00
R$74.519,90

Unidade
GALÃO
EMBALAGEM
GALÃO
GALÃO
EMBALAGEM
EMBALAGEM

Marca
DEITON
RADNAQ
RADNAQ
DEITON
DEITON
SPEEDY

Qtde
Valor Unitário
4
R$427,00
48
R$6,50
4
R$115,00
30
R$225,00
72
R$30,05
20
R$18,50
Total do Fornecedor:

Valor Total
R$1.708,00
R$312,00
R$460,00
R$6.750,00
R$2.163,60
R$370,00
R$11.763,60

GALÃO

108081 - CONCEITO DISTRIBUIDORA
Item
3
12
13
19
24
26

Produto
ÓLEO
ADITIVO
ADITIVO
ÓLEO
ÓLEO
ÓLEO

Paraíso, 28 de junho de 2021.
___________________________________
MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04
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Passo de Torres
Prefeitura
RETIFICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO 03/2021

Publicação Nº 3125052

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL
Processo Licitatório 069/2021
Edital de Tomada de Preço 03/2021
Pelo presente Termo de Retificação do Edital de TOMADA DE PREÇO 03/2021, atendendo os princípios que norteiam a Gestão Pública, em
fazer modificações extremamente necessárias, o Município de Passo de Torres/SC torna-se público a conhecimento dos interessados retificação no edital de Licitação supra citada assim como segue:
1 – No item “ANEXO I” passa ter a seguinte redação:
Item

Especificação
EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES/
SC (CABECEIRA DA PONTE
ANITA GARIBALDI), COM
ÁREA DE INTERVENÇÃO DE
2.565,98m²

1

Unid.

Quant.

* Valor Máximo (R$)

01

OBRA

R$ 308.725,112

O recebimento do Envelope 01, contendo a documentação de Habilitação e Envelope 02, contendo a Proposta de Preços dar-se-á até as
13:15 horas, do dia 21 de julho de 2021, no setor de Licitação do Município de Passo de Torres/SC
2 – Os demais dados do edital permanecem inalterados.
Passo de Torres/SC, 28 de junho de 2021.
Valmir Augusto Rodrigues
Prefeito Municipal
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Passos Maia
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0023/2021

Publicação Nº 3123588

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n. 0023/2021
PROCESSO LICITATÓRIO n. 0049/2021
PREGÃO PRESENCIAL n. 0028/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA/SC
Contratada: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITO DO ALTO VALE DO RIO CHAPECOZINHO LTDA - COPLAVALE
Objeto: Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços o registro dos preços dos produtos especificados no Anexo I, do Edital de
Pregão presencial n. 0028/2021, com as características constantes das propostas julgadas vencedoras, que passam a fazer parte desta ATA,
como parte integrante. Valor: Para os itens que a CONTRATADA se sagrou vencedora no processo licitatório acima identificado, a CONTRATANTE tem uma estimativa de quantia de R$ 889.800,00 (oitocentos e oitenta e nove mil e oitocentos reais).
A presente ATA terá validade a partir de sua assinatura e terá validade 12 meses.
Passos Maia, SC, 28 de junho de 2021.
Osmar Tozzo
Prefeito Municipal

PROCESSO DE LICITAÇÃO 0055/2021

Publicação Nº 3124434

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE PASSOS MAIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. Nº 0055/2021
Edital: Pregão presencial N° 0032/2021
Objeto: Constitui o objeto da presente licitação o Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios, conforme as especificações
constantes no Anexo I do deste Edital.
Entrega dos Envelopes: até às 08h45min do dia 12 de julho de 2021.
Abertura dos Envelopes: às 09h00min do dia 12 de julho de 2021.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Av. Padre João Bottero, nº 485, Centro, na cidade de Passos Maia/
SC, de Segunda à Sexta, das 08h às 12h e das 13h00min as 17h00min, pelo fone (0**49) 3437 0010 ou na página eletrônica do município
www.passosmaia.sc.gov.br.
Passos Maia (SC), 28 de junho de 2021.
Osmar Tozzo.
Prefeito Municipal.
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DECRETO 119/2021

Publicação Nº 3123607

DECRETO Nº 000119/21 de 14 de Junho de 2021
Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de
2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Passos Maia no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de Passos Maia e autorização contida na Lei Municipal nº 000859/20 de 2
de Dezembro de 2020.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 500.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
05.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
05.02.27.812.2701.2.015-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

500.000,00

Art 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Superávit financeiro
500.000,00
Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 14 de Junho de 2021

OSMAR TOZZO
Prefeito Municipal
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DECRETO 121/2021

Publicação Nº 3123613

DECRETO Nº 000121/21 de 17 de Junho de 2021
Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de
2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Passos Maia no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de Passos Maia e autorização contida na Lei Municipal nº 000859/20 de
2 de Dezembro de 2020.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 20.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
13.01.10.301.1001.2.031-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

20.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
13.01.10.301.1001.2.031-3.3.93.00.00.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos

20.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 17 de Junho de 2021

OSMAR TOZZO
Prefeito Municipal
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DECRETO 122/2021

Publicação Nº 3123619

DECRETO Nº 000123/21 de 17 de Junho de 2021
Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de
2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Passos Maia no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de Passos Maia e autorização contida na Lei Municipal nº 000859/20 de 2
de Dezembro de 2020.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 385.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
11.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
11.01.28.846.2800.2.029-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

385.000,00

Art 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Excesso de arrecadação
385.000,00
Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 17 de Junho de 2021

OSMAR TOZZO
Prefeito Municipal
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DECRETO 123/2021

Publicação Nº 3123622

DECRETO Nº 000123/21 de 17 de Junho de 2021
Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de
2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Passos Maia no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de Passos Maia e autorização contida na Lei Municipal nº 000859/20 de 2
de Dezembro de 2020.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 385.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
11.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
11.01.28.846.2800.2.029-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

385.000,00

Art 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Excesso de arrecadação
385.000,00
Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 17 de Junho de 2021

OSMAR TOZZO
Prefeito Municipal
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DECRETO 124/2021

Publicação Nº 3123629

DECRETO Nº 000124/21 de 17 de Junho de 2021
Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de
2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Passos Maia no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de Passos Maia e autorização contida na Lei Municipal nº 000859/20 de 2
de Dezembro de 2020.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 150.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
13.01.10.301.1001.2.036-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

150.000,00

Art 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Excesso de arrecadação
150.000,00
Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 17 de Junho de 2021

OSMAR TOZZO
Prefeito Municipal
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DECRETO 125/2021

Publicação Nº 3123676

DECRETO Nº 000125/21 de 17 de Junho de 2021
Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de
2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Passos Maia no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de Passos Maia e autorização contida na Lei Municipal nº 000859/20 de
2 de Dezembro de 2020.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 10.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
03 - SECRETARIA DE ADM, FAZENDA E PLANEJAMENTO
03.01 - SECRETARIA DE ADM, FAZENDA E PLANEJAMENTO
03.01.04.122.0402.2.004-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

10.000,00

Art 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Excesso de arrecadação
10.000,00
Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 17 de Junho de 2021

OSMAR TOZZO
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3123691

DECRETO Nº 126, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
“NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS”.
OSMAR TOZZO, Prefeito Municipal de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, e de conformidade com o Artigo 62, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c\c a Lei
Municipal nº 599, de 5 de outubro de 2009;
DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeados como membros do Conselho Municipal de Educação, as pessoas
abaixo nominadas:
I – Representante da Secretaria Municipal de Educação e Esportes:
Titular: Greti Aparecida Pavani
Suplente: Juliana Saade José
II- Represente dos Professores Municipais da Educação Infantil:
Titular: Suzana Francisca Vieira Biotto
Suplente: Ângela da Luz da Silva
III – Representante dos Conselhos Escolares:
Titular: Nilse Dall’ Igna Zenaro
Suplente: Marina Saad José
IV – Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais:
Titular: Cleiton Brugnorotto
Suplente: Danieli Lemes da Silva Brugnorotto
V – Representante dos Movimentos Sociais:
Titular: Rosani de Fátima Nervis
Suplente: Oneide Lovison
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VI – Representantes dos Professores Municipais de Ensino Fundamental:
Titular: Cleciane Chernoski
Suplente: Sidiane Aparecida Gandolf
VII – Representantes dos Motoristas e Serviços Gerais
Titular: Ondina Mari de Oliveira Stempcoski
Suplente: Sidinei Dal Bosco
Parágrafo único: O presente Conselho será presidido pela Srta. Greti Aparecida Pavani,
tendo como vice-presidente, a Sr.ª Nilse Dall’Igna Zenaro, primeira secretária a Sr.ª Cleciane
Chernoski e segunda secretária Sr.ª Suzana Francisca Vieira Biotto.

anos.

Art. 2º - Os conselheiros acima nomeados exercerão suas atividades por mandato de 2 (dois)

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário, em especial o decreto nº. 029/2019.

Passos Maia – SC, 28 de junho de 2021.

_________________________________________
OSMAR TOZZO
Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 0049/2021

Publicação Nº 3123514

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 28/2021 - PR

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE PASSOS MAIA - PREFEITURA
CNPJ:

95.993.085/0001-62
AV PADRE JOAO BOTERO, 485
C.E.P.: 89687-000 - Passos Maia - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

49/2021
49/2021
02/06/2021

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Prefeito Municipal, OSMAR TOZZO, 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)
b)
c)
d)
e)

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:
Objeto da Licitação

49/2021
28/2021-PR
PREGÃO PRESENCIAL
28/06/2021

Constitui o objeto da presente licitação o Registro de Preços para possivel aquisição de combustível
gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S 10, de forma parcelada, para manutenção dos veículos
pertencentes à frota municipal

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
- 003510 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DO ALTO
VALE D

Passos Maia, 28 de Junho de 2021.
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Qtde de Itens

Média Descto (%)

3
3

0,0000

(em Reais R$)

Total dos Itens
889.800,00
889.800,00

---------------------------------------------------------------------OSMAR TOZZO
PREFEITO MUNICIPAL
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Câmara Municipal
LEI COMPLEMENTAR Nº 067, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3125029

LEI COMPLEMENTAR Nº 067, DE 28 DE JUNHO DE 2021
(ORIGINADA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002, DE 25 DE MAIO DE 2021)
“ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 025/2007 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
RENATO JOSÉ LOREGIAN, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas no Art. 30, da Constituição Federal, c/c Art. 12, da Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER a todos os habitantes do
Município que o Poder Legislativo Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O artigo 6º da Lei Complementar 025/2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º. As atribuições, carga horária, habilitação e vencimentos dos empregos públicos são as constantes dos anexos I e II desta lei, respeitadas as condições estabelecidas nos convênios e termos de adesão firmados com os Governos Federal, Estadual e de outros Municípios.
§ 1º. Poderá ser concedida a critério do Chefe do Poder Executivo gratificação a titulo de Adicional d Representação de até 50% (cinquenta
por cento) do Vencimento do respectivo cargo a todos os servidores que exercerem atividades além das previstas no seu cargo de origem.
§ 2º. A gratificação constante no § 1º será concedida através de portaria e em caráter precatório enquanto durar a atividade de representação.
Art. 2º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Passos Maia - SC, 28 de junho de 2021.
RENATO JOSÉ LOREGIAN
PRESIDENTE
Certifico que a presente Lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância
ao disposto no Art. 91-A, da Lei Orgânica Municipal.
ALVANIR ANTONIO TIRELLI
Secretário Executivo
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Pedras Grandes
Prefeitura
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 02/2021

Publicação Nº 3124555

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PEDRAS GRANDES – SC

Edital de Notificação 02/2021
A Prefeitura Municipal de Pedras Grandes-SC, vem
através de este edital notificar a todos os moradores,
ocupantes internos, lindeiros e confrontantes externos e a
quem interessar que a localidade denominada de Lote 01,
EM FORMATO DE REURB-E E ATRAVÉS DE
LEGITIMAÇÃO FUNDIARIA conforme Artigo 23 da
Lei Federal 13.465/2017 e Decreto 9.310/2018, sendo que
este Lote está em fase de regularização fundiária, no qual
foi realizado o levantamento planialtimétrico e cadastral,
com georreferenciamento, subscrito por profissional
competente,
acompanhado
de
Anotação
de
Responsabilidade Técnica (ART), afim de emissão de
Matriculas Individualizadas aos detentores da Posse dos
lotes no Referido Loteamento bem como realização das
benfeitorias necessárias para fins de Regularização
Fundiária objeto da Matricula nº 36.691, registrada no 2º
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Tubarão/SC.
Artigo 01. Descrição Sucinta da área: Um núcleo com a área total de 355,12m², ocupando a
Matrícula n° 36.691, de propriedade de Otavio Luiz Felisbino, registrada no 2º Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Tubarão -SC, com as seguintes configurações:
IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA
ÁREA CONHECIDA: Lote 01
PROPRIETÁRIO: Otavio Luiz Felisbino.
MUNICIPIO E COMARCA: PEDRAS GRANDES - SC
MATRICULA Nº: 36.691
IMOVEL: CENTRO, PEDRAS GRANDES - SC
NUMERO DE LOTES ADERENTES: 01
ÁREA DO NÚCLEO URBANO: 355,12 m²

QUADRO DE ÁREAS
Área do Lote ..................................... 355,12 m²
Sendo está uma área consolidada a mais de 6 anos e com uma concentração de 01 lote urbano, conforme
levantamento socioambiental sendo passível de regularização fundiária.
Artigo 02. Dos equipamentos Urbanos Comunitários presentes na Referida Área: A área de intervenção,
e atendida possui os seguintes equipamentos comunitários presentes e constituídas na área tais quais:





Arruamento envolvendo a maior parte da área da intervenção;
Energia Elétrica;
Água potável;
Coleta seletiva de resíduos sólidos através da prefeitura Municipal;
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PEDRAS GRANDES – SC







Telefonia fixa;
Sinal de telefonia móvel TIM, OI e VIVO;
Transporte escolar fornecido pelo município;
Atendimento de 100 % das agentes comunitária de Saúde;
Escoamento de águas pluviais e canalizações;

Artigo 03: Os confinantes internos serão notificados por ato próprio denominado de
Notificação e Declaração de Reconhecimento de Divisa e Reconhecimento e Aceitação de Divisa de
Lote salvo os ocupantes que por motivos desconhecidos não foram encontrados no qual será alvo deste
edital sendo que a ausência de manifestação dos confrontantes será tido como aceite conforme artigo 13
§ 1º do Decreto 9.31/2018 e Artigo 20 § 1o. da Lei 13.465/2017.
Artigo 03.1: Os confinantes externos conforme matriculas abaixo, terão 30 dias para a manifestação
conforme artigo 13 § 1º do Decreto 9.310/2018 e Artigo 20 § 1o. da Lei 13.465/2017.





BENICIO ENGELS, CPF: 024.586.699-05, Cadastro Municipal n° 3302;
FABIANA MARCON FELIPPE STRAUS, CPF: 022.713.619-58, Cadastro Municipal n° 3300;
ESPÓLIO DE OTÁVIO LUIZ FELISBINO, proprietário da matrícula 36.691.

Artigo 04: As impugnações cabíveis ou contrárias ou Adversas ao objeto deste ato deverão ser
apresentadas no prazo de (30) Trinta dias, a contar da data da última publicação, do presente edital,
fixado no mural da Prefeitura Municipal, sendo que as impugnações poderão ser protocoladas no Setor
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pedras Grandes - SC endereçada ao Prefeito Municipal e a
comissão Municipal de Regularização Fundiária, com as devidas justificativas plausíveis que serão
analisadas pelos setores responsáveis, bem como pela comissão municipal de Regularização Fundiária,
ficando a critério da Comissão Municipal, acatar ou não as devidas impugnações de acordo com as suas
razões conforme Artigo 20 da Lei 13.465/2017.
Artigo 05: Não havendo manifestação em contrário no período de 30 dias considerar-se-á como
aceite os elementos dos anexos e teor desse edital inclusive pelos lindeiros internos e confrontantes
externos ao loteamento conforme prevê lei Federal 13.465/2017 artigos 20 § 1o, e transcorrido o prazo
legal para manifestações, será efetivado o ato, na forma do artigo 31§ 5º e §6º da Lei 13.465/2017.
\
Pedras Grandes - SC, 28 de junho de 2021.

_________________________________
TUANI ACORDI
CPF: 068.394.619-63
Assessora de Planejamento
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PEDRAS GRANDES – SC

ANEXO I

Mapa do Loteamento;
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 03/2021

Publicação Nº 3124574

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PEDRAS GRANDES – SC

Edital de Notificação 03/2021
A Prefeitura Municipal de Pedras Grandes-SC, vem
através de este edital notificar a todos os moradores,
ocupantes internos, lindeiros e confrontantes externos e a
quem interessar que a localidade denominada de Lote 01,
EM FORMATO DE REURB-E E ATRAVÉS DE
LEGITIMAÇÃO FUNDIARIA conforme Artigo 23 da
Lei Federal 13.465/2017 e Decreto 9.310/2018, sendo que
este Lote está em fase de regularização fundiária, no qual
foi realizado o levantamento planialtimétrico e cadastral,
com georreferenciamento, subscrito por profissional
competente,
acompanhado
de
Anotação
de
Responsabilidade Técnica (ART), afim de emissão de
Matriculas Individualizadas aos detentores da Posse dos
lotes no Referido Loteamento bem como realização das
benfeitorias necessárias para fins de Regularização
Fundiária objeto da Matricula nº 48.525, registrada no 2º
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Tubarão/SC.
Artigo 01. Descrição Sucinta da área: Um núcleo com a área total de 1.083,82m², ocupando
a Matrícula n° 48.525, de propriedade de Edson Pedro Graciano Bento e Outros, registrada no 2º
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tubarão -SC, com as seguintes configurações:
IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA
ÁREA CONHECIDA: Lote 01
PROPRIETÁRIO: Edson Pedro Graciano Bento e Outros.
MUNICIPIO E COMARCA: PEDRAS GRANDES - SC
MATRICULA Nº: 48.525
IMOVEL: PEDRINHAS, PEDRAS GRANDES - SC
NUMERO DE LOTES ADERENTES: 01
ÁREA DO NÚCLEO URBANO: 1.083,82 m²

QUADRO DE ÁREAS
Área do Lote ..................................... 1.083,82 m²
Sendo está uma área consolidada a mais de 6 anos e com uma concentração de 01 lote urbano, conforme
levantamento socioambiental sendo passível de regularização fundiária.
Artigo 02. Dos equipamentos Urbanos Comunitários presentes na Referida Área: A área de intervenção,
e atendida possui os seguintes equipamentos comunitários presentes e constituídas na área tais quais:





Arruamento envolvendo a maior parte da área da intervenção;
Energia Elétrica;
Água potável;
Coleta seletiva de resíduos sólidos através da prefeitura Municipal;
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PEDRAS GRANDES – SC







Telefonia fixa;
Sinal de telefonia móvel TIM, OI e VIVO;
Transporte escolar fornecido pelo município;
Atendimento de 100 % das agentes comunitária de Saúde;
Escoamento de águas pluviais e canalizações;

Artigo 03: Os confinantes internos serão notificados por ato próprio denominado de
Notificação e Declaração de Reconhecimento de Divisa e Reconhecimento e Aceitação de Divisa de
Lote salvo os ocupantes que por motivos desconhecidos não foram encontrados no qual será alvo deste
edital sendo que a ausência de manifestação dos confrontantes será tido como aceite conforme artigo 13
§ 1º do Decreto 9.31/2018 e Artigo 20 § 1o. da Lei 13.465/2017.
Artigo 03.1: Os confinantes externos conforme matriculas abaixo, terão 30 dias para a manifestação
conforme artigo 13 § 1º do Decreto 9.310/2018 e Artigo 20 § 1o. da Lei 13.465/2017.







EDSON PEDRO GRACIANO BENTO, proprietário da matricula nº 48.525;
VILSON PEDRO GRACIANO BENTO, proprietário da matricula nº 48.525;
VILMA PEDRO GRACIANO BENTO, proprietário da matricula nº 48.525;
EDNA GRACIANO BENTO, proprietário da matricula nº 48.525;
SIMONE PEDRO GRACIANO BENTO, proprietário da matricula nº 48.525.

Artigo 04: As impugnações cabíveis ou contrárias ou Adversas ao objeto deste ato deverão ser
apresentadas no prazo de (30) Trinta dias, a contar da data da última publicação, do presente edital,
fixado no mural da Prefeitura Municipal, sendo que as impugnações poderão ser protocoladas no Setor
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pedras Grandes - SC endereçada ao Prefeito Municipal e a
comissão Municipal de Regularização Fundiária, com as devidas justificativas plausíveis que serão
analisadas pelos setores responsáveis, bem como pela comissão municipal de Regularização Fundiária,
ficando a critério da Comissão Municipal, acatar ou não as devidas impugnações de acordo com as suas
razões conforme Artigo 20 da Lei 13.465/2017.
Artigo 05: Não havendo manifestação em contrário no período de 30 dias considerar-se-á como
aceite os elementos dos anexos e teor desse edital inclusive pelos lindeiros internos e confrontantes
externos ao loteamento conforme prevê lei Federal 13.465/2017 artigos 20 § 1o, e transcorrido o prazo
legal para manifestações, será efetivado o ato, na forma do artigo 31§ 5º e §6º da Lei 13.465/2017.
\
Pedras Grandes - SC, 28 de junho de 2021.

_________________________________
TUANI ACORDI
CPF: 068.394.619-63
Assessora de Planejamento
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PEDRAS GRANDES – SC

ANEXO I
Mapa do Loteamento;
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Penha
Prefeitura
ATA 034/2021 PMP

Publicação Nº 3124512

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021 - PMP
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 - PMP
Sistema de Registro de Preços
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA,
AO CONTRATANTE DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO.
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta
cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00,
neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro,
casado, inscrito no CPF sob nº 006.862.859-56, residente e domiciliado à Rua Bernardina da Luz Tavares,
nº. 200 - Centro, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa MAURICIO DE LIMA
PAVIMENTAÇÃO LTDA, estabelecida à Rua Corretor Ernesto Assini, n° 70, na cidade de Navegantes,
Estado de Santa Catarina, CEP: 88370-186 inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.558.874/0001-12, email:
mauriciodelimapavimentacaoltda@hotmail.com, telefone: (47) 3349-1654 e (47) 9925-8264 representada,
neste ato pela Sra. Mariana Lúcia Pfleger, CPF sob o n° 020.376.579-60, Cargo/Função Representante
Legal, 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 nº006/2021-PMP para Registro de Preços, de acordo com as especificações
contidas no Anexo I, conforme as Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com
as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada em mão
de obra de colocação de tubos de concreto para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos
do Município de Penha, conforme solicitação nº 376/2021, anexa ao Processo, tudo de acordo com as condições
estabelecidas no edital e Termo de Referência, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades
estimadas, em conformidade com o Decreto Municipal nº 059/1999, podendo ocorrer licitações 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.
1.1. Os valores dos itens encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião
de sua execução não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a
reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso
até regularização de forma integral, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações 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.
1.1. Os valores do item encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. Os serviços, objetos do presente deverão ser prestados/executados pela CONTRATADA, por meio próprio
diretamente no local indicado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos em até 24 (VINTE E QUATRO)
horas após a emissão da Autorização de Serviço.
1.3. O fornecimento dos serviços será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo com
as necessidades do Município de Penha/SC.

:: Página 1 ::
Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

ITEM

QTD

DOM/SC - Edição N° 3545

UNID

ESPECIFICAÇÃO

Página 937

Preço
Unit. R$

Preço
Total R$

5

5000

UN

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
COLOCAÇÃO
DE
TUBOS
DE
60CM,
COM
REBAIXAMENTO, ESCORAMENTO METÁLICO, BOMBA
DE SUCÇÃO E NIVELAMENTO TOPOGRÁFICO PARA
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PLUVIAL DO
MUNICÍPIO DE PENHA.
COM EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA PARA
COLOCAÇÃO DE TUBOS DE 60CM,
COM LIGAÇÃO DE ESGOTO, COM FORNECIMENTO
DE BEDIM, COM FORNECIMENTO DE CIMENTO E
CONFECÇÃO DE MASSA E ARGAMASSA PARA
ACABAMENTOS DOS TUBOS.

R$38,00

R$190.000,00

7

5000

UN

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
COLOCAÇÃO
DE
TUBOS
DE
100CM,
COM
REBAIXAMENTO, ESCORAMENTO METÁLICO, BOMBA
DE SUCÇÃO E NIVELAMENTO TOPOGRÁFICO PARA
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PLUVIAL DO
MUNICÍPIO DE PENHA.
COM EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA PARA
COLOCAÇÃO DE TUBOS DE 100CM,
COM LIGAÇÃO DE ESGOTO, COM FORNECIMENTO
DE BEDIM, COM FORNECIMENTO DE CIMENTO E
CONFECÇÃO DE MASSA E ARGAMASSA PARA
ACABAMENTOS DOS TUBOS.

R$89,00

R$445.000,00

8

3000

UN

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
COLOCAÇÃO
DE
TUBOS
DE
120CM,
COM
REBAIXAMENTO, ESCORAMENTO METÁLICO, BOMBA
DE SUCÇÃO E NIVELAMENTO TOPOGRÁFICO PARA
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PLUVIAL DO
MUNICÍPIO DE PENHA.
COM EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA PARA
COLOCAÇÃO DE TUBOS DE 120CM,
COM LIGAÇÃO DE ESGOTO, COM FORNECIMENTO
DE BEDIM, COM FORNECIMENTO DE CIMENTO E
CONFECÇÃO DE MASSA E ARGAMASSA PARA
ACABAMENTOS DOS TUBOS.

R$115,00

R$345.000,00

Total Geral:

R$980.000,00

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.
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CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO.
4. O fornecimento dos serviços e materiais será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de
acordo com as necessidades do município de Penha/SC.
4.1. É de responsabilidade da proponente contratada a entrega dos materiais do presente edital, até o local
indicado na Autorização de Fornecimento, no prazo de até 05 (cinco) dias, obedecendo o horário de expediente.
4.2. No caso da empresa contratar um prestador de serviços para a entrega será imprescindível que este tenha
em seu poder cópia dos procedimentos normativos constantes do Edital.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As aquisições dos materiais/produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização
de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor
deverá estar com a documentação 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.
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o
especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - Cumprir a data da entrega, não sendo aceitos materiais/produtos que estiverem em desacordo com as
especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o
pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;
III - 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;
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos
materiais/produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;
V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
VI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da
desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do produto em questão.
VII - Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros
julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;
IX- Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
X -Indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte,
por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com
fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
XI – Providenciar, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade;
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XII - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
XIII – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da
Administração.
XIV - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto deste edital.
XV - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita
sem os devidos cuidados.
XVI - Cabe a proponente assumir a inteira responsabilidade pela efetiva execução dos serviços e entrega dos
materiais ora licitado e efetuá-lo de acordo com as normas vigentes e/ou instruções deste edital e seus anexos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
7. 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 solidariedade ou responsabilidade;
III - Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente,
em decorrência do descumprimento 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.
7.1. 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 OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
I - Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o material/produto;
II - Permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de
segurança;
III - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
IV - Fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade de responsável designado pela
Secretaria de Serviços Urbanos. Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer
da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, as suas expensas, perícia técnica
relativa a discordância.
V - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito
em agência da rede bancária, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal
eletrônica discriminada acompanhada da correspondente Autorização de Fornecimento, com o respectivo
comprovante e relatório, de que o fornecimento foi realizado a contento.
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9.1. 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.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal
de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará
aceitação definitiva do fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10. 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 – Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier
substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem
mesmo ir de encontro às determinações 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.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. 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 PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas na Lei Federal n° 8.666/1993;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas 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.
11.1. 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.
11.2. 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.
11.3. 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.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas
ao fornecimento do ITEM.
11.5. 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 SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
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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, para execução
do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao MUNICÍPIO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o
FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes 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.
13.1. 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.
13.2. 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.
13.3. No caso de atraso na entrega do 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.
13.4. 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.
13.5. 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.
13.6. 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.
13.7. 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.
13.8. A falta do objeto 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 QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14. 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 QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria de Serviços Urbanos.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. 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 SÉTIMA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para
um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei
8.666/93.
Penha/SC, 21 de junho de 2021.

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante

MAURICIO DE LIMA PAVIMENTAÇÃO LTDA
Mariana Lúcia Pfleger
CONTRATADO

TESTEMUNHAS
Nome Completo:
CPF nº.:

Nome Completo:
CPF nº.:

A presente Ata encontra-se registrada e arquivada na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicada
no Diário Oficial dos Municípios.

De acordo:

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

LUIZ EDUARDO BUENO
Controlador interno
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ATA 053/2021 FMS

Publicação Nº 3124529

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 - FMS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 - FMS
Sistema De Registro De Preços
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2021 FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA
CONTRATADA DE MEDICAMENTOS.
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, 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 pela Sra. CAMILA LUCHTENBERG,
brasileira, inscrita no CPF sob nº 048.489.069-70, RG nº 4562427, residente e domiciliado à Rua Gerhard
Schimidt, nº. 376, Gravatá, Penha/SC, nomeado por meio da portaria nº 282/2021, doravante denominada
CONTRATANTE e a Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI, estabelecida à Rua Pedra Vermelha, n° 112, na cidade de Camboriú, Estado de
Santa Catarina, CEP: 88348-012 inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.418.191/0001-95, representada, neste
ato pelo Sr. Adriano Rodrigues da Silva, CPF sob o n° 143.179.058-33, Cargo/Função Representante Legal,
email: conquistamedicamentos@gmail.com telefone (47) 3366-7867, 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
Eletrônico nº 18/2021-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 2006, 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:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de medicamentos para serem
utilizados no Pronto Atendimento atendendo solicitação 479/2021 do Fundo Municipal da Saúde, anexa ao
processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente edital e termo de referência, parte
integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações 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.
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo
Licitatório.
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que,
por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a
reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso
até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, podendo
ser renovado a critério da Administração.
Item
52

MEDICAMENTO
LIDOCAÍNA 20MG/ML 20ML

MARCA
GENÉRICO

UNIDADE
AMPOLA

QUANTIDADE

VALOR

2000

R$ 3,75

TOTAL :

VALOR TOTAL ITEM
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
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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, podendo
ser prorrogados por períodos sucessivos.
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 – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.
4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local previamente
informado pela Secretaria Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo
Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronograma de entrega
da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação
pertinente.
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor
deverá estar com a documentação 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.
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado
nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, 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);
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais
recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto no art. 69 da lei 8.666/93;
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a
incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo
custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/entrega dos materiais;
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias,
trabalhista e Comercial, inclusive os que forem decorrentes de acidente de trabalho;
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do
trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, não transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos
causados a União, Estado, Município ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;
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XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura
Municipal de Penha/SC e Secretaria Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual;
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato,
inclusive o frete para transporte dos materiais;
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da
CONTRATANTE), inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não
autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades
e da desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou
feita sem os devidos cuidados;
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e
27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078 de 1990).
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de
sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais
vigentes;
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços,
recusados na fase de recebimento;
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência
da Administração.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material,
conforme especificação, respeitando o previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na
Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução
do Contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na
execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o MUNICÍPIO ou para terceiros,
independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei
8.666/93;
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e
quaisquer encargos decorrentes do contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais,
emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades
decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que não
expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou
obrigação, posto que considerada incluída no cômputo do valor do contrato;
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das
obrigações dele decorrentes, mesmo que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter
personalíssimo.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos;
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;
8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na
legislação vigente;
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação
trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e
responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora.
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO.
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda
corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada
(pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica
discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo
responsável da Secretaria de Saúde.
9.1. Caso constatado 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.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem
implicará aceitação definitiva do fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10. 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 – Fundação Getúlio Vargas ou outro
indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem
mesmo ir de encontro às determinações 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.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. 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 PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11. 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 previstas 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.
11.1. 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.
11.2. 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.
11.3. 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.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR,
relativas ao fornecimento do ITEM.
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11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está 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 SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. 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, para
execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao
MUNICÍPIO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das
demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5
(cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade.
13.1. 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.
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o
valor da respectiva fatura, por dia de paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso,
considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços.
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do
06º (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.
13.4. 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.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação
contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais;
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos
da licitação.
13.6. 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.
13.7. 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.
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das
obrigações estabelecidas nesta ATA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14. 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.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. 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 SÉTIMA - DO FORO
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para
um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei
8.666/93.
Penha/SC, 17 de junho de 2021.

CAMILA LUCHTENBERG

CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Adriano Rodrigues da Silva
CONTRATADO

Responsável pelo expediente do
Fundo Municipal de Saúde

TESTEMUNHAS
Nome:
C.P.F. nº

Nome:
C.P.F.

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem
como publicado no Diário Oficial dos Municípios.
De acordo:

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

LUIZ EDUARDO BUENO
Controlador geral
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ATA 056/2021 FMS

Publicação Nº 3124532

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 - FMS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 - FMS
Sistema De Registro De Preços
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2021 FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE MEDICAMENTOS.
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, 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 pela Sra.
CAMILA LUCHTENBERG, brasileira, inscrita no CPF sob nº 048.489.069-70, RG nº 4562427, residente e domiciliado à Rua Gerhard Schimidt,
nº. 376, Gravatá, Penha/SC, nomeado por meio da portaria nº 282/2021, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa GRAMS &
GRAMS LTDA, estabelecida à Rua Itacolomi, nº 361 na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, CEP: 85.505.050, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 10.448.145/0001-03, representada, neste ato pelo Sr. Ingrid Ruth Hegele Grams, CPF sob o n° 240.674.909-68, Cargo/Função
Representante Legal, email: medigram@medigram.com.br telefone (46) 3225-1002, 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 Eletrônico nº 18/2021-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 2006, 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:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de medicamentos para serem utilizados no Pronto Atendimento atendendo solicitação 479/2021 do Fundo Municipal da Saúde, anexa ao processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no
presente edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 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.
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião da entrega não
atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas,
podendo ser renovado a critério da Administração.
Item
21
22
48

MEDICAMENTO
MARCA
CLORIDRATO DE TETRACAÍNA
1% + CLORIDRATO DE FENI- ALLERGAN
LEFRINA 0,1%
CLORITRATO DE CLONIDINA
BOEHRINGER
0,100MG

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR

VALOR TOTAL ITEM

FRASCO

100

R$ 8,50

R$ 850,00

COMPRIMIDO

1.000

R$ 0,22

R$ 220,00

INSULINA REGULAR

UNIDADE

2.000

R$ 20,40

R$ 40.800,00

NOVONORDISK

TOTAL :

R$ 41.870,00

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, podendo ser prorrogados por períodos
sucessivos.
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 – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.
4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local previamente informado pela Secretaria
Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo
com a necessidade e cronograma de entrega da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documentação 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.
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo
de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou
condição aqui estabelecida;
II - Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, 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);
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto
no art. 69 da lei 8.666/93;
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/
entrega dos materiais;
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, trabalhista e Comercial, inclusive os
que forem decorrentes de acidente de trabalho;
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos,
não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos causados a União, Estado, Município
ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura Municipal de Penha/SC e Secretaria
Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual;
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, inclusive o frete para transporte
dos materiais;
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da CONTRATANTE), inclusive a garantia,
sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da desobediência nas cláusulas
contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem os devidos cuidados;
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 27 do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8078 de 1990).
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, recusados na fase de recebimento;
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, conforme especificação, respeitando o
previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do Contrato e, consequentemente,
responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar
para o MUNICÍPIO ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 8.666/93;
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer encargos decorrentes do
contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por
todas as obrigações e responsabilidades decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que
não expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada
incluída no cômputo do valor do contrato;
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das obrigações dele decorrentes, mesmo
que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter personalíssimo.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos;
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;
8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na legislação vigente;
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA
vencedora.
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO.
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda corrente nacional através de depósito em
agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável
da Secretaria de Saúde.
9.1. Caso constatado 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.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10. 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 –
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às determinações 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.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. 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 PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11. 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 previstas 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.
11.1. 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.
11.2. 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.
11.3. 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.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está 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 SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. 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, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade ao MUNICÍPIO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o CONTRATADO/PRESTADOR DO
SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade.
13.1. 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.
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de
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paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços.
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 06º (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.
13.4. 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.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem
prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais;
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. 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.
13.7. 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.
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao CONTRATADO/PRESTADOR DO
SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14. 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 QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do
exercício da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. 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 SÉTIMA - DO FORO
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.
Penha/SC, 17 de junho de 2021.
CAMILA LUCHTENBERG 				

GRAMS & GRAMS LTDA

Responsável pelo expediente do			
Fundo Municipal de Saúde				

Ingrid Ruth Hegele Grams
CONTRATADO

TESTEMUNHAS
Nome: Nome:
C.P.F. nº C.P.F.
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial
dos Municípios.
De acordo:
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA		
Secretário de Administração 			

LUIZ EDUARDO BUENO
Controlador Geral

CONTRATO N° 035/2021 - PMP

Publicação Nº 3124820

CONTRATO EMERGENCIAL Nº 035/2021 – PMP MULTIENTIDADE, DE LICENCIAMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA E SERVIÇOS
CORRELATOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PENHA E A EMPRESA BETHA SISTEMAS LTDA.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021-PMP
MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021-PMP
HOMOLOGADO EM 18/06/2021
Através do presente instrumento de Contrato Administrativo firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 006.862.859-56, portador
do RG 4.494.022 (SSP/SC), residente e domiciliado à Rua Bernardina da Luz Tavares, nº. 200 - Centro, Penha/SC, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa BETHA SISTEMAS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 00.456.865/0001-67, com sede
à Rua João Pessoa, nº 134, 1º andar, centro, Criciúma/SC, neste ato representada pelo Sr. Ermes Carletto Junior, brasileiro, casado, gerente,
portador da cédula de identidade n.º 3.887.513 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o n.º 008.930.739-97, residente e domiciliado à Rua Saul
Brandalise nº 164 – Bairro Passa Vinte – Palhoça/SC, denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista a solicitação da Secretaria
de Administração, Processo de Dispensa de Licitação nº 023/2021 – MULTIENTIDADE – Dispensa de Licitação nº 003/2021, e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, notadamente seu artigo 24, IV, resolvem celebrar entre si o presente termo de contrato, mediante o
estabelecimento das seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO CONTRATO
Constitui objeto do presente contrato o licenciamento, em caráter emergencial, da licença de uso de sistemas de gestão pública, adiante
especificados, bem como suporte técnico necessário a operacionalização destes sistemas, pelo tempo necessário à ultimação de processo
licitatório tendente à regularização desta contratação:
8.1 – Fundo Municipal de Turismo:
Preço Total Previsto

Item

Quantidade

UN

Especificação

Preço Unit. Previsto

1.

6

Mês

Contabilidade /
Sapo

501,92

3.011,52

2.

6

Mês

Compras

355,81

2.134,86

Preço Total

5.146,38

8.2 – Fundo Municipal de Esportes:
Preço Total Previsto

Item

Quantidade

UN

Especificação

Preço Unit. Previsto

1.

6

Mês

Contabilidade /
Sapo

501,92

3.011,52

2.

6

Mês

Folha

370,54

2.223,24

3.
6
Mês
Compras
355,81

2.134,86

4.

6

Mês

Minha Folha

113,21

679,26

5.

6

Mês

Recursos Humanos

294,35

1.766,10

Preço Total

9.814,98

8.3 – Fundo Municipal de Assistência Social:
Preço Total Previsto

Item

Quantidade

UN

Especificação

Preço Unit. Previsto

Item

Quantidade

UN

Especificação

Preço Unit. Previsto

1.

6

Mês

Contabilidade

501,92

3.011,52

2.

6

Mês

Contabilidade

501,92

3.011,52

3.

6

Mês

Compras

355,81

2.134,86

4.

6

Mês

Compras

355,81

2.134,86

Preço Total

Preço Total Previsto

10.292,76
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8.4 – Fundo Municipal de Educação:
Preço Total Previsto

Item

Quantidade

UN

Especificação

Preço Unit. Previsto

1.

6

Mês

Educação

6.818,26

40.909,56

2.

6

Mês

Pais e Alunos

700,43

4.202,58

3.

6

Mês

Professores

700,43

4.202,58

4.

6

Mês

Contabilidade

501,92

3.011,52

5.
6
Mês
Compras
355,81

2.134,86

Preço Total

54.461,10

8.5 – Secretaria de Administração:
Preço Total Previsto

Item

Quantidade

UN

Especificação

Preço Unit. Previsto

1.

6

Mês

Folha

2.470,27

14.821,62

2.

6

Mês

Frotas

1.059,90

6.359,40

3.

6

Mês

Patrimônio

711,63

4.269,78

4.

6

Mês

Estoque

637,75

3.826,50

5.

6

Mês

Compras

1.840,73

11.044,38

6.
6
Mês
Recursos Humanos
1.164,49

6.986,94

7.

6

Mês

Ponto Betha

711,63

4.269,78

8.

6

Mês

E-social

693,30

4.159,80

9.

6

Mês

Minha Folha

609,87

3.659,22

10.

6

Mês

Transparência Fly

1.100,00

6.600,00

Preço Total

65.997,42

8.6 – Secretaria de Fazenda:
Preço Total Previsto

Item

Quantidade

UN

Especificação

Preço Unit. Previsto

1.

6

Mês

Contabilidade

3.346,16

20.076,96

2.

6

Mês

Planejamento

869,04

5.214,24

3.

6

Mês

Cidadão Web
Tributos

1.465,75

8.794,50

4.

6

Mês

Protocolo Fly

765,03

4.590,18

5.

6

Mês

Tributos

6.307,70

37.846,20

6.

6

Mês

E- nota fly

5.714,67

34.288,02

Preço Total

110.810,10

8.7 – Planejamento Urbano:
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Item

Quantidade

UN

Especificação

Preço Unit. Previsto

1.

6

Mês

Livro Eletrônico

3.558,19

Preço Total

Página 956
Preço Total Previsto
21.349,14
21.349,14

8.8 – Fundo Municipal de Saúde:
Item

Quantidade

UN

Especificação

Preço Unit. Previsto

1.

6

Mês

Contabilidade

501,92

Preço Total Previsto
3.011,52

2.
6
Mês
Compras
355,81

2.134,86

Preço Total

5.146,38

8.9 – Fundação Municipal da Cultura:
Preço Total Previsto

Item

Quantidade

UN

Especificação

Preço Unit. Previsto

1.

6

Mês

Contabilidade /
Sapo

506,68

3.040,08

2.

6

Mês

Folha

373,34

2.240,04

3.
6
Mês
Minha Folha
132,27

793,62

4.

6

Mês

Compras

465,89

2.795,34

5.

6

Mês

Recursos Humanos

325,92

1.955,52

Preço Total

10.824,60

8.10 – Instituto Municipal do Meio Ambiente
Preço Total Previsto

Item

Quantidade

UN

Especificação

Preço Unit. Previsto

1.

6

Mês

Contabilidade /
Sapo

506,68

3.040,08

2.

6

Mês

Folha

373,34

2.240,04

3.

6

Mês

Compras

277,34

1.664,04

4.

6

Mês

Minha Folha

132,27

793,62

5.

6

Mês

Recursos Humanos

213,33

1.279,98

Preço Total

9.017,76

CLÁUSULA SEGUNDA: PREÇO E PAGAMENTO
1.
1.
1.1. O preço total do licenciamento dos sistemas contratados é R$ 302.860,62 (Trezentos e dois mil oitocentos e sessenta reais e sessenta
e dois centavos) a serem pagos de forma mensal no valor de R$ 50.476,77 (Cinquenta mil quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e
sete centavos) até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, mediante a apresentação das notas fiscais e boletos bancários.
1.2. O preço para serviços técnicos é de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) a hora técnica
1.3. Em caso de atraso nos pagamentos será cabível correção monetária, durante o período de inadimplência, de acordo com o IGP-M
acumulado no período, e juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso
verificado.
2.3 O faturamento do licenciamento terá início a partir da cessão do direito de uso, através da liberação de chaves e senhas de acesso.
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CLÁUSULA TERCEIRA: RESPONSABILIDADE DAS PARTES
3.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
a) Viabilizar, por todos os meios ao seu alcance, para que a CONTRATADA possa executar as obrigações decorrentes deste contrato, que
lhe são afetas;
b) Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na execução das cláusulas do presente contrato, para que a mesma possa saná-la.
c) Custear os gastos necessários para implantação, suporte técnico e alterações específicas solicitadas no(s) sistema(s).
d) Manter pessoal habilitado para operacionalização do(s) sistema(s).
e) Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização do(s) sistema(s) licenciado(s), incluindo:
i. Assegurar a configuração adequada da máquina e instalação do(s) sistema (s).
ii. Manter backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso de falha da máquina,
iii. Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos.
3.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar a execução do contrato na forma ajustada;
a) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes dos serviços de execução do presente contrato;
b) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
c) Tratar como confidenciais as informações e dados contidos no(s) sistema (s) da CONTRATANTE, guardando total sigilo perante terceiros.
d) Responder pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA
4.1 A contratada é a desenvolvedora e/ou licenciadora dos sistemas licenciados, concedendo ao contratante as licenças de uso temporárias
e não exclusivas estabelecidas no presente contrato.
4.2 Fica vedado ao CONTRATANTE realizar a sublocação, empréstimo, arrendamento ou transferência dos sistemas licenciados, assim como
a engenharia reversa, a de compilação ou a decomposição do(s) referido(s) sistema(s).
4.3 Quando em ambiente web, por exigência ou conveniência administrativa, os sistemas deverão permanecer on-line por até 96% do
tempo de cada mês civil.
CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses a contar de 18/06/2021, ou até o momento em que possa ser formalizado contrato,
referente ao mesmo objeto, com empresa vencedora de nova licitação.
CLÁUSULA SEXTA : RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77, da Lei Federal nº
8.666/93, comprometendo-se a fornecer a base de dados única e exclusivamente no formato TXT ou CSV, quando eventualmente requisitada.
CLÁUSULA SÉTIMA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7 - As despesas decorrentes da execução do fornecimento dos serviços de realização de capacitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
Órgão: 06 – Secretaria da Fazenda
Unidade: 01 – Departamento Administrativo
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00 - (15/2021)
Órgão: 15 – Planejamento Urbano
Unidade: 01 – Departamento Administrativo
Elemento: - 3.3.90.40.01.00.00.00 - (44/2021)
Órgão: 50 – Fundo Municipal de Turismo
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Turismo
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00 - (3/2021)
Órgão: 70 – Fundação Municipal de Esportes
Unidade: 01 - Fundação Municipal de Esportes
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00 - (2/2021)
Órgão: 40 – Fundo Municipal de Assistencia Social
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Elemento: - 3.3.90.40.01.00.00.00 - (10/2021)
Órgão: 80 – Fundo Municipal de Educação
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Educação
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00 - (08/2021)
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Órgão: 20 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00 - (36/2021)
Órgão: 05 – Secretaria de Administração
Unidade: 01 – Departamento Administrativo
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00 - (9/2021)
Órgão: 90 – Fundação Municipal da Cultura
Unidade: 01 – Fundação Municipal Cultural
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00 - (5/2021)
Órgão: 91 – Instituto Municipal do Meio Ambiente
Unidade: 01 – Instituto Municipal do Meio Ambiente
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00 - (2/2021)
CLÁUSULA OITAVA: RESCISÃO CONTRATUAL
8.1 Poderá ocorrer pelas causas e na forma previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93.
8.2 O descumprimento das obrigações assumidas neste contrato deverá ser objeto de comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o,
prazo de cinco (05) dias para alegar o que entender de direito.
CLÁUSULA NONA: TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, sem o expresso consentimento da CONTRATANTE, dado
por escrito, sob pena de rescisão deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA: TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma
será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: CASOS OMISSOS
Os casos omissos, oriundos do presente contrato, serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e dos princípios
gerais do direito.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Pela inexecução total ou parcial do presente contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, as sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO
As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Balneário Piçarras para dirimir eventuais controvérsias emergentes da aplicação
deste contrato.
E, por estarem ajustados, assinam o presente instrumento em duas (03) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo
firmadas.
Penha/SC, 18 de junho de 2021.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA 		
BETHA SISTEMAS LTDA
Contratante 					ERMES CARLETTO JUNIOR
						Contratado
TESTEMUNHAS
Nome Completo: 					Nome Completo:
CPF nº.: 					CPF nº.:
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial
dos Municípios.
De acordo:
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 		
Secretário de Administração 			
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DECRETO N° 3227/2017 REGULAMENTA A JORNADA DE TRABALHO E O BANCO DE HORAS PARA OS SERVIDORES
QUE REALIZEM ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DE INTERESSE PÚBLICO EM CARÁTER EXCEPCIONAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3124726

DECRETO N° 3227/2017
REGULAMENTA A JORNADA DE TRABALHO E O BANCO DE HORAS PARA OS SERVIDORES QUE REALIZEM ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS
DE INTERESSE PÚBLICO EM CARÁTER EXCEPCIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 89, inciso V da Lei
Orgânica do Município e, em conformidade com a Legislação em vigor,
CONSIDERANDO atender os interesses sociais e a demanda da Administração Municipal na prestação de serviços;
CONSIDERANDO priorizar os servidores efetivos nos espaços de trabalhos criados na Administração Pública Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de Regulamentação de horário dos serviços, incluindo os serviços continuados – Saúde e Abrigo Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade da interpretação da LC 01/05, no que tange a jornada; e
CONSIDERANDO a Reforma da Consolidação das Leis Trabalhista,
DECRETA:
Art. 1º O ocupante de cargo de provimento efetivo sujeitar-se-á ao máximo de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, observada a
jornada semanal para cada cargo, constituída de 8 (oito) horas diárias, com intervalo mínimo de 1 (uma) e máximo de 2 (duas) horas para
descanso/alimentação, não se computando esse intervalo na duração da jornada.
§ 1º As jornadas de 6 (seis) horas diárias terão o intervalo de 15 (quinze) minutos para descanso; não se computando esse intervalo na
duração da jornada.
§ 2º Na jornada inferior a 6 (seis) horas não haverá intervalo para descanso.
§ 3º A gratificação por serviço extraordinário será devida e será paga por hora de trabalho antecipado ou prorrogado, com valor 50% superior à do serviço normal.
§ 4º A gratificação de que trata este artigo não poderá exceder a 60 (sessenta) horas mensais e duas diárias, devendo ser devidamente
justificado pelo superior hierárquico.
§ 5º No caso de prestação de serviço nos domingos e feriados a gratificação por serviço extraordinário será com valor de 100% superior a
do serviço normal.
§ 6º As horas em que o servidor público efetivo permanecer, na sua própria casa, a disposição do Município, podendo ser chamado a qualquer momento para o serviço (horas de sobreaviso), serão contadas à razão de 1/3 (um terço) do salário normal.
§ 7º No caso do parágrafo anterior, o chefe imediato do servidor deverá solicitar, antes da prestação de serviço de sobreaviso, autorização
por escrito do Prefeito Municipal.
§ 8º O serviço extraordinário refletem no cálculo das férias, gratificação natalina e descanso semanal remunerado.
§ 9º. Nas datas em que houver redução de horário, seja horário de verão ou outro, que justifique o interesse público, as horas extras somente serão devidas se excederem a jornada para qual o servidor prestou concurso.
§ 10. As horas excedentes ao horário normal executadas em dias úteis, poderão ser computadas como horas créditos, sendo compensadas
em horas folgas, sendo que a compensação no Banco de Horas.
§ 11. O Banco de Horas de que trata o § 10 deste artigo deverá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra
no período máximo de seis meses, após a realização das mesmas.
§ 12. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas.
Art. 2º O exercício de atividades em jornada em regime de plantão poderá ser exercida por servidores públicos municipais da Administração
Direta, observará as regras contidas neste regulamento, em atendimento ao artigo 58 da Lei Complementar nº 1/2005.
Art. 3° Fica regulamentada, com respaldo no interesse público, a jornada de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, chamado de horário de trabalho 12x36, no âmbito da Administração Municipal.
§ 1º A jornada de trabalho 12x36 constitui-se na prestação de serviço pelo período de doze horas contínuas, seguida do período de folga
de trinta e seis horas, que corresponde ao descanso semanal remunerado, em turnos ininterruptos.
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§2º O trabalho realizado na escala 12x36horas, nos finais de semana e feriados não configura hora extraordinária.
§ 3º A jornada de trabalho 12x36 tem caráter excepcional e será estabelecido apenas quando for indispensável, exclusivamente para os servidores e empregados públicos que executem trabalho de natureza contínua que exija vinte e quatro horas diárias de prestação de serviços.
§ 4º A jornada de trabalho 12x36 aplica-se exclusivamente aos cargos e empregos públicos com jornada de 40 (quarenta) horas semanais,
aplicando-se:
a) Servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde e na Secretaria Municipal de Assistência Social, que prestem serviços em unidades
da administração pública que tenham horário de trabalho estendido ou funcionem em regime de plantão, incluindo o Abrigo Municipal;
b) Motoristas que prestem serviços em unidades da administração pública que tenham horário de trabalho estendido ou funcionem em
regime de plantão;
c) Vigias que prestem serviços em unidades da administração pública que tenham horário de trabalho estendido ou funcionem em regime
de plantão;
d) Outros Servidores, desde que comprovada a necessidade a bem do interesse público e com a expressa autoriza do Chefe do Poder Executivo Municipal.
§ 5º A jornada de trabalho 12X36 deverá respeitar a redução de jornada para as escalas noturnas, devendo ser computado como hora
noturna de trabalho 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.
§ 6º Considera-se noturno, para os efeitos desse artigo, o trabalho executado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia às 5 (cinco) horas
do dia seguinte.
Art. 4º Aos servidores e empregados públicos enquadrados na jornada de trabalho 12x36 não será devida qualquer remuneração adicional,
consideram-se compensados o repouso semanal remunerado, todos os feriados, e dias de ponto facultativo no serviço público municipal.
Art. 5º Os servidores e empregados públicos enquadrados na jornada de trabalho 12x36 serão convocados para a realização de horas extras
somente por motivo de excepcional interesse público e de urgência justificada, e deverá ser remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta
por cento) em dias normais, e 100% (cem por cento) nos domingos e feriados.
Parágrafo único. Será admitida a realização de horas extras quando necessárias, ao final do plantão, sempre devidamente justificada, sob
pena de responsabilidade.
Art. 6º Fica reconhecido como valido o regime de compensação de jornada de revezamento 12X36 horas estabelecido por acordo individual
ou tácito nos últimos cinco anos da Edição deste Decreto Regulamentar.
Art. 7º O Servidor submetido ao regime laboral tratado neste Decreto está obrigado ao controle de jornada, seja por meio eletrônico ou
manual, sob pena de instauração de processo administrativo para apuração de falta funcional.
Art. 8º Não farão jus a gratificação por serviços extraordinários os servidores que em razão da natureza do próprio serviço para o qual foram
designados, prestarem serviços através escalas, plantões, e, aos servidores ocupantes de cargos de chefia e assessoramento.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Penha/SC, 13 de novembro de 2017.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria da Administração, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete.
DIEGO LUIS MATIELLO
Secretário de Administração

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 - PMP

Publicação Nº 3124815

MUNICÍPIO DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021 – PMP - MULTIENTIDADE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 – PMP - MULTIENTIDADE
Contrato: 035/2021 - PMP
Contratado: BETHA SISTEMAS LTDA
ASSINADO DIGITALMENTE
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Objeto: Contratação da Empresa BETHA SISTEMAS LTDA para prestação de serviços especializados de fornecimento de licença de uso de
aplicativos de gestão pública para o Município de Penha, para atender às solicitações 546/2021, 565/2021, 566/2021, 567/2021, 568/2021,
569/2021, 570/2021, 571/2021, 572/2021 e 573/2021 das Secretarias, Fundos, Fundações Municipais.
Valor total: 302.860,62 (Trezentos e dois mil oitocentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos) a serem pagos de forma mensal no
valor de R$ 50.476,77 (Cinquenta mil quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos).
Dotação Orçamentária:
Órgão: 06 – Secretaria da Fazenda
Unidade: 01 – Departamento Administrativo
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00 - (15/2021)
Órgão: 15 – Planejamento Urbano
Unidade: 01 – Departamento Administrativo
Elemento: - 3.3.90.40.01.00.00.00 - (44/2021)
Órgão: 50 – Fundo Municipal de Turismo
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Turismo
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00 - (3/2021)
Órgão: 70 – Fundação Municipal de Esportes
Unidade: 01 - Fundação Municipal de Esportes
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00 - (2/2021)
Órgão: 40 – Fundo Municipal de Assistencia Social
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Elemento: - 3.3.90.40.01.00.00.00 - (10/2021)
Órgão: 80 – Fundo Municipal de Educação
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Educação
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00 - (08/2021)
Órgão: 20 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00 - (36/2021)
Órgão: 05 – Secretaria de Administração
Unidade: 01 – Departamento Administrativo
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00 - (9/2021)
Órgão: 90 – Fundação Municipal da Cultura
Unidade: 01 – Fundação Municipal Cultural
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00 - (5/2021)
Órgão: 91 – Instituto Municipal do Meio Ambiente
Unidade: 01 – Instituto Municipal do Meio Ambiente
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00 - (2/2021)
Vigência: 06 (seis) meses
Fundamentação Legal: A formalização direta está amparada com fulcro no artigo 24º, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Penha/SC, 28 de junho de 2021.
Ermes Carletto Junior - Contratado
AQUILES JOSÉ SCNHEIDER DA COSTA - Prefeito

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021 - PMP

Publicação Nº 3124788

MUNICÍPIO DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 – PMP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de Preços para aquisição de uniformes destinados à melhoria das condições de trabalho dos servidores da Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos, conforme solicitação nº 443/2021, anexa ao Processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no
presente edital e Termo de Referência, parte integrante do presente processo.
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Início de Entrega das Propostas: 29/06/2021 às 16h.
Término do Recebimento das Propostas: 09/07/2021 às 13:25h.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 09/07/2021 às 13:30h.
Coordenação do Processo: Pregoeira Rovena Rosa Prestini.
Sistema Eletrônico utilizado: http:/comprasbr.com.br/. Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria da Administração, à Rua Nilo
Anastácio Vieira, 03, Centro – Penha/SC, ou através do fone (47) 3345-3428. Horário de atendimento: das 12 às 18h.
Penha/SC, 28 de junho de 2021.
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário da Administração
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Peritiba
Prefeitura
RESCISÃO DO CONTRATO Nº 32/2021

Publicação Nº 3123776

RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2021
O MUNICÍPIO DE PERITIBA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ sob o n 82.815.085/000120, com sede na Rua Frei Bonifácio, nº 63, Centro, Peritiba SC,
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. PAULO
JOSÉ DEITOS, inscrito no CPF sob o nº 021.966.329-70,
doravante denominado simplesmente DISTRATANTE, e de
outro lado D.M. PRODUÇÕES LTDA ME, Pessoa Jurídica de
Direito Privado, com sede à Rua Deputado Neudi Primo
Massolini, nº 349, Interior, Concórdia, Santa Catarina, CEP
89.727-000, inscrita no CNPJ nº 10.326.119/0001-02, neste
ato representada pelo seu Representante Legal o Senhor
MAIQUER LAPPE, portadora da Carteira de Identidade n°
4.619.165 e CPF n° 054.051.259-11, a seguir denominada
simplesmente de DISTRATADA, e perante as testemunhas
abaixo firmadas, resolvem RESCINDIR AMIGAVELMENTE O
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
Nº
32/2021,
em
conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores, mediante as cláusulas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
1.1. A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto no art. 79,
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como
Cláusula Décima, inciso III, alínea “b”, do Contrato Originário.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA
2.1. A presente rescisão está fundamentada na revogação do processo de licitação
que originou o contrato nº 32/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. Fica rescindido o contrato a partir da data de assinatura deste termo de
rescisão contratual, sem quaisquer ônus ou penalidades para qualquer das partes.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente
termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é
assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Município de Peritiba – SC., em 05 de março de 2021.

________________________________
PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal
Distratante
________________________________________________________
D.M. PRODUÇÕES LTDA ME
Distratado
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______________________________________
MARIELE ANDRESSA AULER MACIEL
Testemunha

_____________________________________
LUCIANA NILSON
Fiscal do Contrato
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__________________________________
CRISTIANE TURATTO
Testemunha

____________________________________
ROSA RAUBER
Fiscal do Contrato

____________________________________
ROSANA VALCARENGHI
Fiscal do Contrato
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RESCISÃO DO CONTRATO Nº 33/2021

Publicação Nº 3123782

RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2021
O MUNICÍPIO DE PERITIBA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ sob o n 82.815.085/000120, com sede na Rua Frei Bonifácio, nº 63, Centro, Peritiba SC,
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. PAULO
JOSÉ DEITOS, inscrito no CPF sob o nº 021.966.329-70,
doravante denominado simplesmente DISTRATANTE, e de
outro lado ANDERSON CLAIR SCHRANCK 03200542926,
P
essoa Jurídica de Direito P
rivado, com sede à Rua
Governador Jorge Lacerda, nº 1614, Centro, Piratuba, Santa
Catarina, CEP 89.667-000, inscrita no CNPJ nº
23.971.166/0001-50, neste ato representada pelo seu
Representante Legal o Senhor ANDERSON CLAIR
SCHRANCK, portadora da Carteira de Identidade n°
4.152.188 e CPF n° 032.005.429-26, a seguir denominada
simplesmente de DISTRATADA, e perante as testemunhas
abaixo firmadas, resolvem RESCINDIR AMIGAVELMENTE O
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
Nº
33/2021,
em
conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores, mediante as cláusulas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
1.1. A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto no art. 79,
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como
Cláusula Décima, inciso III, alínea “b”, do Contrato Originário.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA
2.1. A presente rescisão está fundamentada na revogação do processo de licitação
que originou o contrato nº 33/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. Fica rescindido o contrato a partir da data de assinatura deste termo de
rescisão contratual, sem quaisquer ônus ou penalidades para qualquer das partes.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente
termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é
assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Município de Peritiba – SC., em 05 de março de 2021.

________________________________
PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal
Distratante
________________________________________________________
ANDERSON CLAIR SCHRANCK
Distratado
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______________________________________
MARIELE ANDRESSA AULER MACIEL
Testemunha

_____________________________________
LUCIANA NILSON
Fiscal do Contrato
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__________________________________
CRISTIANE TURATTO
Testemunha

____________________________________
ROSA RAUBER
Fiscal do Contrato

____________________________________
ROSANA VALCARENGHI
Fiscal do Contrato

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 967

Pescaria Brava
Prefeitura
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 05/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 41/2021 PMPB

Publicação Nº 3123935

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8EE20B4A6AC43871B4EAF0008AD68E0B96C7396A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 05/2021 – PMPB
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso II - Lei nº. 8.666/93
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA - CNPJ Nº. 16.780.795/0001-38
CONTRATADO: FELIPE FONTANA CARDOZO ME – CNPJ Nº. 09.112.300/0001-37
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 41/2021 PMPB
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 05/2021 PMPB
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS COMO O OBJETIVO DE ATENDER
AS DEMANDAS DAS UNIDADES EXECUTORAS PRÓPRIAS DENOMINADAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E PROFESSORES (APPS), REPRESENTANTES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PESCARIA BRAVA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO RESPECTIVO EDITAL.
VALOR: R$ 11.000,000 (ONZE MIL REAIS)
VIGÊNCIA: 12 MESES

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 13/2021 PMPB - PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 22/2021 PMPB CREDENCIAMENTO
Nº: 02/2021 PMPB

Publicação Nº 3123887

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F2FB2232D9845FF8FABB5B0AC3C97448D67343D5

MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 13/2021 PMPB
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA - CNPJ Nº. 16.780.795/0001-38
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ Nº. 17.710.115/0001-72
CONTRATADA: RADIO DIFUSORA DE LAGUNA SOCIEDADE LTDA - CNPJ Nº. 84.901.438/0001-30
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 22/2021 PMPB
CREDENCIAMENTO Nº: 02/2021 PMPB
OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO ATRAVÉS DE EMISSORAS AM E FM COMERCIAL PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS E PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE
PÚBLICO, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA RADIO DIFUSORA DE
LAGUNA SOCIEDADE LTDA.
VALORES ESTIMADOS CASO OS SERVIÇOS SEJAM CONTRATADOS: 15” → R$ 14,43
30” → R$ 21,67
45” → R$ 35,93
60” → R$ 48,88
90” → R$ 79,60
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 28 DE JUNHO DE 2021
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/12/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2021

Publicação Nº 3125089

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2021
CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA, por intermédio da COMISSÃO RESPONSÁVEL POR PLANEJAR E EXECUTAR O PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2021, instituída pela portaria 139/2021, cumprindo-se o estabelecido no cronograma contido no Anexo V
do Edital, torna público a classificação final dos candidatos.
Art. 1º. Fica estabelecido, nos termos contidos no edital 03/2021, a classificação final dos candidatos conforme descrito abaixo.
MOTORISTA
Relação de Candidatos

Classificação Final

Eduardo de Oliveira Fernandes

1º

PSICÓLOGO
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Relação de Candidatos

Classificação Final

Daniele Nunes Fernandes Vicente

1º

João Pedro Bernardo Borges

2º

Andresa Cardoso

3º

Mabel Katia Rinaldi

não classificado

Joice de Oliveira Nunes

não classificado

Ketelen Camilo Bitencourt

não classificado

Amanda Schlee Villa

não classificado
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Art. 2º. Esta publicação entra e vigor na data da sua publicação no site oficial da Prefeitura de Pescaria Brava, respeitando-se também os
prazos de divulgação no Diário Oficial do Município na mesma data.
Pescaria Brava, 28 de junho de 2021.
Renata Sachetti Germano
Presidente

Câmara Municipal
DECRETO LEGISLATIVO N° 008, DE 24 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123946

DECRETO LEGISLATIVO N° 008, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
“TRATAM OS AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017,
DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR DEYVISSON SILVA DE SOUZA, ORA SUBMETIDA À ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER PRÉVIO
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA QUE LHE É ATRIBUÍDO POR FORÇA DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CONSTITUIÇÃO ESTADUAL”.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA, Estado de Santa Catarina, faz saber que, após deliberação do Plenário
em Sessão Extraordinária realizada em 24 de Junho de 2021, o Poder Legislativo Municipal promulga e manda publicar, para os devidos
efeitos, o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Ficam aprovadas, em contrariedade a recomendação do TCE-SC, que opinou pela rejeição das mesmas, as Contas da Prefeitura
Municipal de Pescaria Brava, Estado de Santa Catarina, relativas ao exercício financeiros de 2017, de responsabilidade do Gestor-Prefeito
Municipal Deyvisson Silva de Souza, em conformidade com o Parecer Prévio referente ao Processo 18/00909923, atendido todo procedimento regimental.
Art. 2º Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.
Pescaria Brava, 24 de Junho de 2021.
JAISSON CASTRO DE SOUZA 		
MIGUEL DA SILVA
Presidente 				Vice-Presidente
JAIRO RONALDO CORREA 			
1º Secretário 				
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Petrolândia
Prefeitura
CONTRATO 30 2021 - WLA ASSESSORIA LTDA

Publicação Nº 3124520

MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2021
Contrato que entre si celebram o Município de Petrolândia, através de sua Prefeitura Municipal e a Empresa WLA ASSESSORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 12.153.370/0001-48. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO
MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA/SC. Data: 28/06/2021. Vigência: 28/10/2021. Valor: R$ 9.980,00. Petrolândia, 29 de junho de 2021. Ângela
Adriana Krindges da Mota – Prefeita Municipal Interina.
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Pinhalzinho
Prefeitura
ATA PL 083 - IL 008 - PMP

Publicação Nº 3124709

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2021
Ata de Inexigibilidade de Licitação
Objeto: O objeto do presente termo a Adesão a Registro de Preços nº 18/2020 procedente do EDITAL N.º 27/2020, promovido pela Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - SEGEN/MJSP, por meio da Diretoria de Gestão - DIGES/SEGEN/MJSP, que tem por objeto a
“escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI), conjunto de roupa
e balaclava de combate a incêndios para bombeiros militares, para atender as demandas da Diretoria de Políticas de Segurança Pública DPSP e da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública - DFNSP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.” Para a eventual aquisição de equipamento de proteção individual, sendo roupa de proteção contra incêndio (casaco
e calça) de combate a incêndio, através da disponibilidade da Contratada conforme especificados no Termo de Referência, anexo do edital
de Pregão nº 27/2020, para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina em Pinhalzinho/SC.
Órgão solicitante: SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Justificativa pela contratação:
Optou-se pela presente contratação, levando em consideração que a empresa preenche todos os requisitos mínimos necessários para o
fornecimento do item objeto deste processo.
Justificativa do Preço:
O Preço praticado é oriundo da a Registro de Preços nº 18/2020 oriundos do Pregão Eletrônico nº 27/2020.
Modalidade de licitação: Inexigibilidade de Licitação.
Fundamentação Legal: artigo 25, caput, da Lei 8.666/93.
Este Termo se fundamenta nas disposições do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 Art. 22. § 1º, e concordância das partes envolvidas.
Artigo 25 - É dispensável a licitação:
Caput - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. (Lei 8.666/93).
Contratado: SOS SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA
Valor unitário: R$ 3.996,00 (três mil novecentos e noventa e seis reais)
Quantidade: 10 (dez) unidades
Valor global: R$ 39.960,00 (trinta e nove mil e novecentos e sessenta reais)
Dotação Orçamentária: 10.002.0006.0181.0020.2074.3.3.3.90.30.28.00.00.00. (479/2021)
Vigência: 01/07/2021 à 31/12/2021.
Foram anexos ao processo os seguintes documentos:
- Solicitação de Serviços;
- Solicitação de Abertura de Licitação/Inexigibilidade;
- Parecer Contábil;
- Autorização para abertura de processo administrativo de licitação/dispensa;
- Parecer Jurídico;
- Termo de Homologação;
- Autorização de Fornecimento;
- Contrato administrativo nº 137/2021
- Certidão Negativa Federal;
- Certidão Negativa Estadual;
- Certidão Negativa Municipal;
- Certidão Negativa do FGTS;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Publicação (Mural Público e Web).

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 971

Pinhalzinho, SC, 28 de junho de 2020.
Leonardo Ecco
Capitão CBM Pinhalzinho/SC

Ratifico nos termos da presente Ata.
Mario Afonso Woitexem
Prefeito Municipal

AVISO PREGÃO PRESENCIAL 032-2021 - PMP - TRANSPORTE E RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE NATUREZA
RECICLAVEL DA AREA RURAL

Publicação Nº 3124054

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2021 – PMP
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E RECICLAGEM DE
RESÍDUOS DE NATUREZA RECICLAVEL DA AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL, de acordo com as especificações constantes no ANEXO “A” do Edital.
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Menor Preço por Item
Recebimento das Propostas: até as 08:30h do dia 20/07/2021
Abertura: dia 20/07/2021, às 08:45h
Informações complementares: o Edital em inteiro teor e seus anexos estão à disposição dos interessados no sítio do Município pinhalzinho.
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.01@pinhalzinho.sc.gov.br ou compras.02@pinhalzinho.
sc.gov.br
Pinhalzinho, SC, 28 de junho de 2021
Honorino Dalapossa
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
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Piratuba
Prefeitura
HAB TP 003/2021

Publicação Nº 3124747

MUNICÍPIO DE PIRATUBA - SC
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021
Objeto: “contratação de empresa especializada para elaboração de Projetos de Engenharia Civil para edificação de uma Escola de Educação
Infantil – Creche, conforme especificações constantes no Anexo “E” deste Edital.”
EXTRATO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no artigo 109, alínea "a" inciso 1º 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: Foi julgada inabilitada a licitante INDIANARA FOLLMANN
e CPV ENGENHARIA E PROJETOS LTDA- EPP, foi julgada habilitada a licitante DEEP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, COLLA & DALLEGRAVE
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E PROJETO DE ENGENHARIA LTDA, FELIZARDO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, SUSAN HATSCHBACH
GRAUPMANN EIRELI- ME, TRIPLAN PROJETOS LTDA, EXATA ENGENHARIA LTDA ME, TRANS GABRIELLI LTDA, JFR ENGENHARIA LTDA,
VIEIRA MELLO EIRELI e APOM CONSTRUÇÕES LTDA. Outrossim, ficam as licitantes participantes notificadas 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, caso se sintam prejudicadas, para interposição de recurso. Em não havendo interposição de recursos, ficam as proponentes habilitadas desde já convocadas a comparecer neste mesmo local às 14 horas do próximo dia 07 de julho de 2021, para participar
da sessão de abertura e julgamento das propostas de preços.
Piratuba, SC, 28 de junho de 2021.
DEBORA CRISTINA CARMO DE OLIVEIRA
Presidente da C.P.L.

PORTARIA Nº 325/2021

Publicação Nº 3124475

PORTARIA N°325/2021
CONCEDE FÉRIAS.
VANDERLEI WEBER, Prefeito Municipal de Piratuba, Estado de Santa Catarina, em exercício, no uso de suas atribuições e nos termos da Lei
Complementar n° 65/15, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município.
CONCEDE
FÉRIAS, aos servidores abaixo relacionados:
NOME

CARGO

PERÍODO

Adi Thomé

Agente de Serviços Gerais Internos

01/07/2021 a 30/07/2021

Cristiano Schwingel

Administrador

16/07/2021 a 30/07/2021
15/10/2021 a 29/10/2021

Edison Pilger

Operador de Máquina Agrícolas Similares

01/07/2021 a 30/07/2021

Janete Rodrigues de Barros

Auxiliar Administrativo

01/07/2021 a 15/07/2021
15/09/2021 a 30/09/2021

Jaqueline Tainara da Silva

Agente Comunitária de Saúde

01/07/2021 a 30/07/2021

Marilene de Macena

Agente de Serviços Gerais Internos

16/07/2021 a 30/07/2021
17/12/2021 a 31/12/2021

Nivaldo Machado

Motorista

01/07/2021 a 30/07/2021

Simone de Azeredo

Agente Comunitária de Saúde

01/07/2021 a 30/07/2021

Vinícius Dias

Odontólogo

16/07/2021 a 30/07/2021
17/01/2022 a 31/01/2022

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2021.
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Prefeitura Municipal de Piratuba - SC, 23 de junho de 2021.
Vanderlei Weber
Prefeito Municipal em Exercício
Registra-se e Publica-se no Mural Público
Conforme Lei nº226/93 e Lei nº1.388/2017.
Em 23 de junho de 2021.
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Planalto Alegre
Prefeitura
LEI MUNICIPAL 0868/2021

Publicação Nº 3123518

LEI MUNICIPAL Nº 0868/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CRIAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À PRODUÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, E
OUTRAS CULTURAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos os habitantes deste
município, que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e que SANCIONA a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o Programa Municipal de Incentivo a Produção de Melancia, Melão, e outras
culturas, utilizando recursos da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, visando aumentar a produção diversificada e agregar
renda às famílias rurais mediante projetos específicos.
Art. 2°- O produtor de Melancia e Melão que comprovar produção por meio da emissão de Notas de Produtor Rural da safra anterior, será
beneficiado com a distribuição de sementes das cultivares respectivas, de acordo com a observação dos seguintes parâmetros:
I - o produtor que comprovar a venda de 10.000 a 20.000 quilos de melancia terá direito 500 sementes da cultura;
II - o produtor que comprovar a venda de 20.001 a 40.000 quilos de melancia terá direito 1000 sementes da cultura;
III - o produtor que comprovar a venda de 40.001 a 100.000 quilos de melancia terá direito a 2000 sementes da cultura;
IV - o produtor que comprovar a venda acima de 100.001 quilos de melancia terá direito a 3000 sementes da cultura.
V- o produtor que comprovar a venda de 2.000 a 5.000 quilos de melão terá direito 500 sementes da cultura;
VI - o produtor que comprovar a venda de 5.001 a 10.000 quilos de melão terá direito 1000 sementes da cultura;
VII - o produtor que comprovar a venda de 10.001 a 20.000 quilos de melão terá direito 2000 sementes da cultura;
VIII - o produtor que comprovar a venda acima 20.001 quilos de melão terá direito 3000 sementes da cultura.
Parágrafo primeiro: Quando ocorrer a perda da safra em virtude de condições climáticas adversas ou ataque de pragas, o produtor rural
poderá requerer, após a confirmação das perdas da produção, a elaboração de laudo técnico de perda involuntária da produção pela EPAGRI
ou outro órgão técnico do próprio município de Planalto Alegre, a fim de que possa se enquadrar ao recebimento dos benefícios previstos
no caput do presente artigo e respectivos incisos, na safra do ano imediatamente seguinte.
Parágrafo segundo: concomitantemente ao laudo técnico mencionado no parágrafo anterior, é necessário que tenha ocorrido a declaração
de situação de emergência por meio de publicação de decreto pelo município, bem como que a situação de emergência tenha sido reconhecida pela defesa civil estadual, em relação ao interstício respectivamente aplicável no período de cultivo da safra do ano anterior.
Parágrafo terceiro: na hipótese do parágrafo primeiro deste artigo, se constatada que a perda da safra foi de no mínimo 60% da produção
da cultura de Melancia e/ou Melão, o produtor será atendido de acordo com os critérios dos incisos do presente artigo, apurados com base
nas notas fiscais de produtor rural emitidas da safra imediatamente anterior ao ano em que se constatar a ocorrência da perda por meio
de laudo técnico.
Art. 3º - As variedades de sementes de Melancia e Melão adquiridas e fornecidas de acordo com a presente lei se limitarão aos Híbridos já
cultivados no município de Planalto Alegre, podendo, entretanto, ser redefinidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
em conjunto com o Conselho Municipal de agricultura, a qual, junto com a EPAGRI, fará o acompanhamento e fiscalização do efetivo plantio
da cultura.
Parágrafo único: o produtor rural que não efetuar o plantio da Cultura da qual foi beneficiado através do programa instituído pela presente
lei, não poderá acessar os benefícios previstos na presente norma por no mínimo 12 (doze) meses a contar do último recebimento de sementes ou mudas frutíferas.
Art. 4° - Os agricultores interessados em receber os benefícios do programa instituído pela presente lei, deverão se dirigir à Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente até a data limite de 30 de março para prestação de contas da safra anterior, para posteriormente
efetuar a sua inscrição no programa de incentivo à produção das culturas atendidas pela presente lei.
Art. 5º - Além da distribuição de sementes de melancia e melão na forma do artigo segundo da presente lei, o município fica autorizado a
incentivar a produção cultivares frutíferas com implantação de pomares domésticos, podendo distribuir aos munícipes de Planalto Alegre
mudas frutíferas das seguintes espécies:
a) Laranja (Rubi, Pera e Folha Murcha);
b) Caquizeiro (Kioto, Fuyu) ;
c) Pessegueiro ( Pêssego Precocinho, Pêssego Premier),
d) Tangerinas (Ponkan, Montenegrina, Mexerica);
e) Figueira (Figo Branco, Figo Roxo de Valinhos) e;
f) Videira (Niágara Rosa e/ou Branca, Francesa Precoce, Bordo e Isabel).
Parágrafo primeiro: o número máximo de mudas frutíferas a serem distribuídas para cada núcleo familiar será de por 20 (vinte) Unidades,
dentre as elencadas no caput.
Parágrafo segundo: As variedades das mudas frutíferas mencionadas no caput do presente artigo, podem ser redefinidas pela Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente em conjunto com o Conselho Municipal de agricultura, a qual, junto com a EPAGRI, fará o acompanhamento e fiscalização do efetivo plantio da cultura.
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Parágrafo terceiro: o produtor rural que não efetuar o plantio da Cultura da qual foi beneficiado através do programa instituído pelo presente
artigo, não poderá acessar os benefícios previstos na presente norma por no mínimo 12 (doze) meses a contar do último recebimento de
sementes ou mudas frutíferas.
Art. 6º - Para o acesso aos benefícios da presente lei, o produtor rural deverá estar em dia com as obrigações fiscais do município, devendo
apresentar Certidão Negativa de Débitos municipal.
Art. 7º - Os benefícios do programa instituído pela presente lei serão implantados gradativamente e dentro das disponibilidades financeira
e orçamentária do município, prevista na ação da Lei Orçamentária Anual na classificação funcional:
0020.0606.0003 - Manutenção dos Programas Agrícolas de Incentivos.
Elemento de Despesa: 3.3390.3031 - Sementes, mudas de plantas e insumos.
Art. 8º - Os produtores ou munícipes beneficiados através da presente lei que comprovadamente deixarem de efetuar o plantio das mudas
ou das sementes das cultivares recebidas do município, ficarão impedidos de receber novo benefício no prazo mínimo de um ano.
Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Municipal nº 595 de abril de 2011 e demais disposições em
contrário.
Art.10º- O Poder Executivo estabelecerá diretrizes de fiscalização da entrega e uso das sementes por decreto.
Planalto Alegre – SC, 28 de junho de 2021
SADI DALLACORTE
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
DIONATAN CAMATTI BABICZ
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento.
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Publicação Nº 3124781

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE

DECRETO Nº 5161/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021
"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, ANULAÇÃO
PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
SADI DALLACORTTE, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei
0858/2020.
DECRETA:
Art.1º- Fica aberto crédito adicional suplementar, no orçamento do MUNICÍPIO
DE PLANALTO ALEGRE, no valor de R$ 9.280,00 (Nove mil, duzentos e
Decreto.
Art.2º - Os recursos para cobertura do Crédito Adicional provenientes da
anulação parcial de dotação orçamentária, são oriundos das fontes constantes
do Anexo I, MP 232/2020 Auxílio Estiagem.
Art.3º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.
Planalto Alegre/SC, em, 28 de junho de 2021.
SADI
DALLACORTTE:01535
603984

Assinado de forma digital por SADI
DALLACORTTE:01535603984
Dados: 2021.06.28 16:59:12 -03'00'

SADI DALLACORTTE
Prefeito Municipal.
Registre-se e Publique-se.
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Resumo por Vínculos
Vínculo
01681068
Total

Total Geral
Anulação:
Superávit:

Anulação
9.280,00
9.280,00

Superávit
0,00
0,00

9.280,00Excesso:
0,00Op. de Crédito:

Lote
Tipo
Ref.
Dotação
1
Suplemen242 08.002.0015.0452.0005.2021.null
tar

Excesso

Entidade: MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE
Lei: 858/2020
Decreto: 5161/2021
Data Lei: 24/11/2020
Data Decreto: 28/06/2021
Crédito Adicional

0,00
0,00

Convênio:

9.280,00
Anulação:
9.280,00Superávit:

Dotação

Assinado de forma digital por
SADI
DALLACORTTE:01535603984
Dados: 2021.06.28 16:59:36
-03'00'

Transp. Incremento
0,00
0,00

SADI DALLACORTTE

SADI
DALLACORTTE:0
1535603984

Op. de Crédito
0,00
0,00

Vínculo
01681068
01681068
Total

Convênio

0,00Convênio:
0,00Reserva de Contingência:

Excesso:
Op. de Crédito:

Transp. Decremento
0,00
0,00

9.280,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Origem de Recursos

Tipo
Ref.
Dotação/Receita
Valor
9.280,00Anulação 218 08.002.0015.0452.0005.2021.null

Data Lançamento: 28/06/2021
Código da Suplementação: 21

0,00Transposição Incremento:
0,00Transposição Decremento:

Total do Lote
Total

Vínculo
01681068

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE

0,00
0,00

0,00
0,00

9.280,00

9.280,00

Valor
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Pomerode
Prefeitura
1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 058 / 2020 - PRORROGAÇÃO

Publicação Nº 3124425

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 058 / 2020
PRORROGAÇÃO
Processo Administrativo n.º 036 / 2020. Inexigibilidade de Licitação por Credenciamento n° 006 / 2020. Contratante: MUNICÍPIO DE
POMERODE. Credenciada: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA VISANDO A
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS
DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS E OUTROS CANAIS DISPONIBILIZADOS PELA INSTITUIÇÃO,
COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO DOS VALORES ARRECADADOS. Prazo de Vigência: 01/07/2021 até 30/06/2022. Valor
Unitário das taxas: Item 01 R$2,90; Item 02 R$2,00; Item 03 R$ 1,62; Item 04 R$ 1,37 e Item 05 R$1,50. Justificativa: Em conformidade
com o Artigo 57, Inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e a CLÁUSULA QUARTA do Contrato Administrativo n.º 058 / 2020, tendo em vista
tratar-se de prestação de serviços bancários de cobrança visando a arrecadação de tributos, impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas
públicas devidas à municipalidade, PRORROGA-SE o prazo de execução do presente contrato por mais 12 (doze) meses. Permanecem inalterados os valores unitários e total contratado pelos serviços, conforme valores fixados em contrato. Ass.: Ercio Kriek, Prefeito Municipal de
Pomerode – Contratante / Kely Cristina Ficagna, Responsável Legal, Banco Santander (Brasil) S.A. – Credenciada.
Pomerode / SC, 29 de Junho de 2021.
ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode

1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 9912489167 - PRORROGAÇÃO

Publicação Nº 3124634

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 9912489167 ECT / 2020
PRORROGAÇÃO
Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912489167.
Contratante: MUNICÍPIO DE POMERODE.
Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT.
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE RECEBIMENTO, EXPEDIÇÃO, TRANSPORTE E ENTREGA DE OBJETOS DE CORRESPONDÊNCIA, VALORES E ENCOMENDAS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT PARA O MUNICÍPIO DE POMERODE/SC,
EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 24, VIII DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.
Prorrogação: 12 meses até 02/06/2022. Valor total contratado: R$ 25.000,00.
Justificativa: Prorrogação de execução contratual em conformidade com os artigos 57, II e 62, § 3º, II da Lei Federal n.º 8.666/93, as partes
acordam em prorrogar o contrato por 12 meses de 03/06/2021 até 02/06/2022.
Ass.: Ercio Kriek - Prefeito Municipal de Pomerode – contratante / Aline Kainickam de Andrade Silva, Representante Legal – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Contratada.
Pomerode / SC, 21 de Maio de 2021.
ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode
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Publicação Nº 3124156

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 042 / 2019
PRORROGAÇÃO
1. Processo Administrativo n.º 067 / 2019. Dispensa de Licitação n.º 004 / 2019. Locatário: MUNICÍPIO DE POMERODE. Locadores: MAURO
SPRUNG e SANDRA REGINA SPRUNG. Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, N.º
677 - BAIRRO TESTO REGA, POMERODE/SC, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA CASA DO AGRICULTOR E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. Prazo da Locação: 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2021 e
com término em 30/06/2022. Justificativa: Em conformidade com a CLÁUSULA QUARTA do CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 042 / 2019,
fica reajustado o valor mensal do aluguel de R$3.212,00 (três mil, duzentos e doze reais) para R$3.487,00 (três mil, quatrocentos e oitenta
e sete reais), levando-se em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, tendo em vista a variação do índice de 8,57%
para o período, totalizando o valor anual para R$41.844,00 (quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais). Em conformidade
com a CLÁUSULA TERCEIRA do CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º 042 / 2019, não havendo prorrogação do prazo após o cumprimento do
prazo mencionado no item 1.1 do presente aditivo, obriga-se o LOCATÁRIO a desocupar o imóvel ora locado antes da data de vencimento
do contrato, independente de notificação, aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial. Ass.: Ércio Kriek, Prefeito Municipal de Pomerode,
Locatário / Mauro Sprung e Sandra Regina Sprung, Locadores.
Pomerode / SC, 18 de Junho de 2021.
ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode

LEI ORDINÁRIA Nº 3.118, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124017

LEI ORDINÁRIA Nº 3.118, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI A PROMOVER A CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO
DE PARTE DOS IMÓVEIS DE SUA PROPRIEDADE PARA OS FINS QUE DISCIPLINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ÉRCIO KRIEK, Prefeito do Município de Pomerode, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Ordinária:
Art.1º - Fica o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, associação pública, inscrita no CNPJ sob o nº
03.111.139/0001-09, com sede na Rua Tupiniquim, n° 1.070, Zona Rural, Cidade de Timbó – Santa Catarina, autorizado a promover,
mediante licitação pública, a concessão de direito real de uso de parte dos imóveis de sua propriedade, objeto das matrículas nº 9.969,
nº 21.758 e nº 21.759, todas do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Timbó, com a área de 15.000,00m² (quinze mil metros
quadrados) e as seguintes descrições:
“Uma área de 15.000,00 m² (quinze mil metros quadrados), sem benfeitorias, distando 67,20 metros do Galpão de Coleta Seletiva nº 1.070;
inicia-se a descrição do perímetro da área no vértice V0, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, Datum – SIRGAS 2000, MC
51ºW, com coordenadas UTM, (E= 671.513,3776 e N= 7.027.177,5981), deste segue com azimute de 153º29’15”, com a distância de 50,00
metros até o vértice V1 (E= 671.535,6971 e N= 7.027.132,8562), deste segue com azimute de 243º27’55”, com a distância de 81,00 metros
até o vértice V2 (E= 671.463,2293 e N= 7.027.096,6703), deste segue com azimute de 161º43’15”, com a distância de 177,40 metros até o
vértice V3 (E= 671.518,8700 e N= 7.026.928,2219), deste segue com azimute de 243º30’57”, com a distância de 68,46 metros até o vértice
V4 (E= 671.457,5953 e N= 7.026.897,6925) deste segue com azimute de 350º55’51”, com a distância de 236,40 metros até o vértice V5
(E= 671.420,3325 e N= 7.027.131,1372), deste segue com azimute de 63º27’55”, com a distância de 104,00 metros até o vértice V0, início
da descrição da área.”
Art.2º - A concessão de direito real de uso será vinculada a construção, instalação e operação de todas as benfeitorias necessárias, assim
como edificações e equipamentos, no território concedido, a fim de promover processamento e transformação dos Resíduos e Rejeitos da
coleta domiciliar ou de características afins, com a necessária geração de produtos Termoplásticos, Energia Elétrica e Compostagem, e ainda
poderá promover aproveitamento de recicláveis de toda espécie e outros produtos derivados.
§1º. A licitante vencedora não poderá utilizar a área concedida para outros fins que não os que se enquadrem no objeto da licitação, sob
pena de revogação da concessão de direito real de uso e reversão de todo o patrimônio e equipamentos para o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, sem indenização.
§2º - Todo processo de operação, custeio, manutenção, insumos, pessoal necessário, bem como responsabilidades ambientais, sociais,
previdenciárias, infortunísticas, trabalhistas, acidentárias, civis, penais, entre outras, serão única e exclusiva da CONCESSIONÁRIA, assegurado o direito de regresso contra esta e seus sócios em caso de condenação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO
ITAJAÍ – CIMVI.
Art.3º - Todas as edificações e equipamentos instalados pelo vencedor do certame licitatório, descritos no edital de licitação como
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condicionantes mínimos para a operação do objeto da atividade para a qual se outorgará a concessão de direito real de uso, reverterão ao
patrimônio do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI ao final do prazo da contratação decorrente do certame
licitatório, independentemente de indenização.
Art.4º - O prazo da concessão administrativa poderá ser de até 20 (vinte) anos, inclusive, prorrogável por igual período.
Art.5º - A presente Lei Ordinária entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Município de Pomerode, em 28 de junho de 2021.
ÉRCIO KRIEK
Prefeito de Pomerode

PREGÃO PRESENCIAL N.º 029 / 2021 – REGISTRO DE PREÇOS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE OBRAS - SEOB
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Publicação Nº 3124727

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DD6CAE20C93E2980B4FFC39267DCA77A2B600B29

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 029 / 2021 – REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo n.º 058 / 2021. Código TCE n.º DD6CAE20C93E2980B4FFC39267DCA77A2B600B29. Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PAVIMENTO COM LAJOTAS E/OU PARALELEPÍPEDO (TAPA BURACO) NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE POMERODE, CONFORME DISPOSIÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO
EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. Entrega dos envelopes: Até as 08h00min. do dia 12/07/2021. Local: Praça do Cidadão do Município
de Pomerode/SC. Abertura dos envelopes: 08h00min. do dia 12/07/2021. 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, 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, 28 de Junho de 2021.
ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode

PREGÃO PRESENCIAL N.º 030 / 2021 – REGISTRO DE PREÇOS

Publicação Nº 3124735

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9A10D7D4D5F282F45567F44BB51CA11751E664B0

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 030 / 2021 – REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo n.º 059 / 2021. Código TCE n.º 9A10D7D4D5F282F45567F44BB51CA11751E664B0. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO / IMPRESSO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS E FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMERODE/SC, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. Entrega dos envelopes: Até as 14h00min.
do dia 12/07/2021. Local: Praça do Cidadão do Município de Pomerode/SC. Abertura dos envelopes: 14h00min. do dia 12/07/2021. 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, 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, 28 de Junho de 2021.
ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode
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SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005-2021

Publicação Nº 3123594

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE
SAMAE (SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO)
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO
DO PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº008/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE HORA-MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) E (MINI-RETROESCAVADEIRA) COM OPERADOR E SERVIÇOS DE (CAMINHÃO BASCULANTE) COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR
DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL.
ATA REGISTRO DE PREÇOS 005-2021
Fornecedor: 469106 - JVA OBRAS DE URBANIZAÇÃO EIRELI
VALOR TOTAL: R$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil)
VIGÊNCIA: 12 meses
POMERODE, 08 de Junho de 2021.
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Ponte Alta
Prefeitura
EXTRATO PREGÃO 002/2021

Publicação Nº 3123886

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 02/2021 Menor Preço, que tem por objeto a contratação de empresa para transporte de alunos da
rede Municipal e Estadual de ensino. Abertura dos envelopes para o dia 09/07/2021 com início das disputas às 10:00h, 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 28/06/2021
EDSON JULIO WOLINGER–Prefeito Municipal.
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Ponte Alta do Norte
Prefeitura
DECRETO-2086-2021- SUSPENDE AULAS

Publicação Nº 3125064

DECRETO Nº 2086/2021
SUSPENDE AULAS PRESENCIAIS DEVIDO ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS.
ARI ALVES WOLINGER, Prefeito Municipal de Ponte Alta do Norte, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo conferidas pelo
artigo Art. 81. Inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, faz saber aos cidadãos do Município que,
CONSIDERANDO as condições meteorológicas para os próximos dias, com previsão de frio intenso, chuvas e ventos.
DECRETA:
Art. 1º. Ficam suspensas as aulas presenciais na rede pública municipal de ensino, nos dias 29 e 30 de junho, 01 e 02 de julho do ano de
2021.
Art. 2º. No período indicado no artigo 1º, as aulas serão ministradas remotamente, com utilização dos meios eletrônicos disponíveis, cumprindo, desse modo, o calendário escolar.
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em sentido contrário.
Ponte Alta do Norte, 28 de junho de 2021.
Ari Alves Wolinger
Prefeito Municipal
Publicado o presente decreto aos vinte e oito dias do mês de junho de 2021, na Portaria da Prefeitura Municipal e DOM Diário Oficial dos
Municípios.
Delfa Terezinha W. Costa
Secretária Executiva
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Ponte Serrada
Prefeitura
DECRETO 399/2021

Publicação Nº 3124271

DECRETO Nº 399 /2021 DE 21 DE JUNHO DE 2021.
“RENOVA O CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PONTE SERRADA – CAE E NOMEIA OS MEMBROS QUE O COMPÕE.”
ALCEU ALBERTO WRUBEL, Prefeito Municipal de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
em Lei;
DECRETA:
Art. 1º – Fica renovado o Conselho de Municipal de Alimentação Escolar – CAE, órgão deliberativo, fiscalizador e de assessoramento, para
atuar nas questões referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, atendendo as disposições da Medida Provisória n. 2.179-36,
de 24 de Agosto de 2001.
Art. 2º - Compete ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar CAE:
I – Acompanhar a aplicação dos recursos Federais, transferidos a conta do PNAE;
II – Zelar pela qualidade dos produtos, em todos os níveis desde a aquisição até a distribuição, observando sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias;
III – Receber, analisar e remeter ao FNDE, com parecer conclusivo, as prestações de contas do PNAE, encaminhadas pelos Estados, pelo
Distrito Federal e pelos Municípios, na forma desta Medida Provisória.
IV – Elaborar o regime interno do CAE;
V- Participar da elaboração dos cardápios do Programa Nacional de Alimentação Escolar, respeitados os hábitos alimentares da localidade,
sua vocação e a preferência pelos produtos in natura, conforme dispostos nos artigos da Medida Provisória no 2.178-36/01;
VI – Promover a integração das instituições, agentes da comunidade e órgãos públicos, a fim de auxiliar a equipe da Prefeitura Municipal,
responsável pela execução do PNAE quanto ao planejamento, acompanhamento, controle e avaliação da prestação dos serviços da alimentação escolar;
VII – Acompanhar e avaliar o serviço da alimentação escolar nas unidades educacionais ;
VIII – Apreciar e votar, em sessão aberta ao público, o Plano de Ação da Prefeitura Municipal, quanto á aplicação dos recursos para o PNAE,
bem como a prestação de contas a ser apresentada aos órgãos de controle interno e externo;
IX – Colaborar na apuração de denúncias sobre irregularidades no PNAE;
X – Apresentar a Prefeitura Municipal propostas e recomendações sobre a prestação de serviços de Alimentação Escolar no Município, adequadas á realidade local e às diretrizes de atendimento do Programa de Alimentação Escolar – PNAE;
XI – Divulgar a atuação do CAE como organismo de controle social e de apoio à gestão municipalizada do Programa Nacional de Alimentação
Escolar;
XII – Zelar pela efetivação e consolidação da descentralização do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no âmbito do Município.
Art. 3º- O exercício do Mandato de Conselheiro é considerado serviço público relevante e não será remunerado.
Art. 4º- Os Conselheiros que faltarem, sem justificativa, a 3 (três) reuniões consecutivas ou cinco (5) reuniões intercaladas, do Conselho,
dele serão excluídos e substituídos pelos respectivos suplentes.
Art. 5º– Os Membros do CAE terão mandato de quatro (4) anos.
Art. 6º – O Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE – terá a seguinte composição:
I – Representantes do Poder Executivo Municipal:
Titular: NADIA TEREZINHA POLETTO
Suplente: Ademir Amadori
II – Representantes dos Professores:
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Titular: EULA PAULA DA SILVA RODRIGUES DA CRUZ
Suplente: Silmara Basi
Titular: ODETE BOLDORI
Suplente: Adilso Adriano Teixeira
III – Representantes de Pais de Alunos:
Titular: ANDRÉIA FERRARI
Suplente: Caroline Bruxel Barbiero
Titular: ALICE CRISTINA FROZZA
Suplente: Gabriela Rocha
IV – Representantes da Sociedade Civil:
Titular: ELSO HARTCOFF
Suplente: Alexandra Oltramari Bisatto
Titular: IVANDRA BISATTO
Suplente: Jane Stecanella de Oliveira
Art. 7º – O Presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto n. 234/2020 de 17 de março de 2020 e as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PONTE SERRADA, ESTADO DE SANTA CATARINA EM 21 DE JUNHO DE 2021.
ALCEU ALBERTO WRUBEL
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra, na forma da lei.

DECRETO 410/2021

Publicação Nº 3124751

DECRETO Nº 410/2021, DE 21 DE JUNHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
ALCEU ALBERTO WRUBEL, Prefeito Municipal de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade
com o Artigo 61, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964 e Art. 7º da Lei Municipal nº. 2418, de
01 de dezembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no orçamento do exercício de 2021 no valor de R$
235.114,72 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil e Cento e Quatorze Reais e Setenta e Dois Centavos), destinados a suplementar a seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 08.001 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 08.01 – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS
26.782.2601.2027 - MANUT. DEPTO DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS
Modalidade de Aplicação:33.90.00.00
Fonte de Recursos: 0.0.03.1300.00 – 88- 200.000,00
Modalidade de Aplicação:33.90.00.00
Fonte de Recursos: 0.0.03.1339.00 – 88- 35.000,00
Órgão: 03.001 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: 03.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
15.452.1503.2.031 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA
Modalidade de Aplicação: 33.90.00.00
Fonte de Recursos: 0.3.00.1334.00– 10 - R$ 114,72
Art. 2º. Para abertura do crédito de R$ 235.114,72 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil e Cento e Quatorze Reais e Setenta e Dois Centavos), que
trata o artigo 1º, serão utilizados recursos do superávit do exercício 2020.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PONTE SERRADA, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 21 DE JUNHO DE 2021.
ALCEU ALBERTO WRUBEL
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na data supra, na forma da lei.
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Porto Belo
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021 - PMPB

Publicação Nº 3124152

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
AVISO DE LICITAÇÃO
MULTIENTIDADES
Modalidade de licitação: Pregão 057/2021 - Pregão Presencial Nº 007/2021 - PMPB
Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: REGISTRO DE PREÇO - Aquisição de combustível (gasolina comum), para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos descritos no anexo I deste edital.
Recebimento das Propostas: Até 08h30min do dia 09/07/2021, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Porto Belo.
Abertura das Propostas: Às 09h00min do dia 09/07/2021, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Porto Belo.
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no site da Prefeitura Municipal, no link Licitações e no 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 ou pelo e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br
Porto Belo, 28 de junho de 2021
Emerson Luciano Stein
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - FUMTUR

Publicação Nº 3124199

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO - Nº 001/2021 - FUMTUR
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços com o fornecimento de material para a substituição do guarda-corpo do Receptivo de Cruzeiros Marítimos “Manoel Felipe da Silva Neto”, bairro Centro, no Município de Porto Belo, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, parte integrante deste Edital. Recebimento das Propostas: Até 10h30min do
dia 14/07/2021. Abertura das Habilitações: Às 11h00min do dia 14/07/2021. O edital e todos os seus anexos estão disponíveis no site da
Prefeitura Municipal, no link Licitações e no Setor de Licitações da PMPB, Rua José Guerreiro Filho, nº 265, Centro, Porto Belo/SC. Maiores
informações poderão ser obtidas pelo telefone (47) 3369-4111 - ramal 237 ou pelo e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br
Porto Belo, 28 de junho de 2021
Emerson Luciano Stein
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2021 - FMEDUCA

Publicação Nº 3123740

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021 - FMEDUCA
CONTRATO N° 005/2021 - FMEDUCA
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços com o fornecimento de material para construção de salas de aula modulares,
no Núcleo de Desenvolvimento Infantil Estela Machado dos Santos, bairro Balneário Perequê, no Município de Porto Belo/SC, conforme
Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro e com o Anexo I, parte integrante deste Edital,
em conformidade com a Lei nº 8.666/93.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: CONSTRUTORA WDD LTDA
CNPJ: 07.256.305/0001-08
SÓCIO: VAGNER DALLABRIDA
VALOR: R$ 570.010,38 (quinhentos e setenta mil, dez reais e trinta e oito centavos).
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VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2021
Porto Belo, 28 de junho de 2021
Emerson Luciano Stein
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2021 - FMEDUCA

Publicação Nº 3123746

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - FMEDUCA
CONTRATO N° 006/2021 - FMEDUCA
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços com o fornecimento de material para reforma da quadra coberta do Centro
Educacional Alda Furtado dos Santos, no Município de Porto Belo, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, parte integrante deste Edital.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 29.414.584/0001-23
SÓCIO: MERILIN LOUIZE FUNK
VALOR: R$ 103.654,05 (cento e três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2021
Porto Belo, 28 de junho de 2021
Emerson Luciano Stein
Prefeito Municipal

REGIMENTO INTERNO CLS

Publicação Nº 3124002

REGIMENTO INTERNO
CONSELHOS LOCAIS DE SAÚDE DE PORTO BELO
CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO
Art. 1º O presente regimento interno normatiza as atividades e atribuições dos Conselhos Locais de Saúde (CLS’s) no âmbito do Sistema
Municipal de Saúde de Porto Belo.
Parágrafo único: o Conselho local de Saúde é instância colegiada, de caráter permanente e consultivo no âmbito local, em conformidade
com as normas que regem o Conselho Municipal de Saúde, ao qual está subordinado.
CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES
Art. 2º A organização e funcionamento dos CLS’s têm por finalidade, possibilitar a participação organizada da população do bairro a qual
pertence e dos funcionários juntamente com a Administração na gestão dos serviços prestados pelas Unidades de Saúde da Rede Básica,
visando à melhoria da qualidade de vida e saúde, o que inclui a garantia do acesso universal e igualitário as ações e serviços necessários a
promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como o atendimento integral a saúde dos indivíduos e da comunidade.
CAPÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS
Art. 3º A participação popular nos serviços de saúde e na elaboração das políticas de saúde, é garantida pela Constituição Federal, Leis Federais 8.142/90 e 8080/90, e o Conselho Municipal de Saúde, denominado doravante pela sigla CMS, criado pela lei nº 0647 de 04 de dezembro de 1991 e incluso por atribuições previstas na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 e no Decreto nº 7508, de 28 de junho
de 2011, com o fulcro na resolução nº 453, de 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de Saúde que normatiza o seu funcionamento.
CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES
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Art. 4º São atribuições dos CLS’s:
a) Tomar conhecimento dos problemas de saúde da população do bairro e região;
b) Definir prioridades para implantar, traçar, programar e aperfeiçoar planos de ação referentes à Unidade de Saúde;
c) Discutir e propor a política de recursos humanos e materiais necessários ao funcionamento da Unidade de Saúde;
d) Promover meios de informação para os usuários da Unidade de Saúde, de interesse da saúde coletiva, bem como, das atividades desenvolvidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS);
e) Despertar o interesse dos moradores da região, a fim de obter a sua participação ativa e consciente na identificação e busca de soluções
para os problemas de saúde;
f) Representar a população perante as autoridades competentes, dentro de suas atribuições e por delegação dos seus pares;
g) Contribuir para a implementação do Plano Municipal de Saúde, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde;
h) Acompanhar e avaliar as atividades das Unidades de Saúde e os serviços prestados à população;
i) Participar do planejamento das ações locais de saúde, bem como acompanhar e avaliar o impacto das ações desenvolvidas sobre a situação de saúde da comunidade;
j) Circular nas dependências da Unidade Básica de Saúde, respeitando áreas consideradas de acesso restrito.
CAPÍTULO V
DA COMPOSICAO DOS CLS’s
Art. 5º A composição dos CLS’s será constituída pelos segmentos: 50% dos usuários e 50% dos representantes dos trabalhadores da Unidade de Saúde, entre titulares e suplentes.
Art. 6º Os CLS’s da Rede Básica de Saúde do Município serão compostos conforme o quadro de servidores da Unidade de Saúde e do número
de usuários adscritos.
Art. 7º Os membros representantes dos CLS’s, deverão residir ou trabalhar na área de abrangência da Unidade de Saúde, e ter completado
18 (dezoito) anos de idade.
Art. 8º Será destituído do CLS’s, através de votação dos demais membros, o Conselheiro que infringir qualquer disposição do presente Regimento Interno, dando-se neste caso amplo direito a defesa do interessado.
Art. 9º Ensejara, ainda, a destituição, quando da ausência injustificada do Conselheiro ou de seu suplente em 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas.
§1º A votação da destituição dos membros se dará pelo sistema de maioria simples.
§2º Da decisão que destituir membros, caberá recurso ao CMS, devendo ser lavrado o mesmo na ata da reunião que decidiu pela destituição.
§3º A análise do recurso será feita na primeira reunião do CMS, subsequente aquela que votou a destituição.
§4º Na reunião de análise do recurso, será assegurado aos recorrentes o direito de se manifestar e/ou apresentar documentos.
Art. 10º Quando impossibilitado de exercer sua função, temporária ou definitivamente, o membro do CLS será automaticamente substituído
pelo seu suplente.
Parágrafo único: A ausência justificada deverá ser comunicada por escrito, ou por meios eletrônicos e registrada em ata.
CAPÍTULO VI
DAS ELEIÇÕES DOS MEMBROS REPRESENTANTES DOS CLS’s
Art. 11º Os membros representantes dos Usuários dos CLS’s serão escolhidos pelos seus semelhantes da área de abrangência da Unidade
de Saúde, através da eleição direta.
Parágrafo único: Servidores da Secretaria Municipal e Saúde não poderão votar e nem serem votados na representação dos usuários dos
serviços de saúde.
Art. 12º É obrigatória, divulgação com pelo menos trinta dias de antecedência, do prazo para a eleição do CLS.
Parágrafo único: será lavrada ata do processo eleitoral em livro próprio dos CLS’s, onde se fará constar o número de votantes e de votos.
Art. 13º Serão eleitos os representantes que obtiverem maioria simples de voto.
Art. 14º O mandato dos conselheiros eleitos será de 02 (dois) anos, sendo permitida recondução.
Parágrafo único: Os órgãos, entidades ou usuários componentes dos Conselhos Locais de Saúde poderão a qualquer tempo fazer a substituição dos seus membros, mediante apresentação de justificativa perante a plenária da reunião subsequente, desde que respeitado o que
preceitua o artigo 11 deste regimento.
Art. 15º Os membros representantes dos Servidores nos CLS's serão escolhidos dentre os servidores da Unidade de Saúde da área de
abrangência.
CAPÍTULO VII
DO FUNCIONAMENTO
Art. 16º A secretaria Municipal de Saúde e/ou o Conselho Municipal de Saúde, poderão designar um representante para comparecer a
reunião CLS.
1 - O edital de convocação para a Assembléia Geral Anual, deverá ser fixado em locais públicos do bairro, pelo menos com dez (10) dias de
antecedência e deverá conter a ordem do dia.
2 - Desta assembléia poderão participar os moradores da área de abrangência da Unidade de Saúde, e demais munícipes interessados.
3 - O Conselho Municipal de Saúde deverá convocar a primeira Assembléia Geral do Conselho Local de Saúde, salvo aqueles já constituídos.
Art. 17º Os CLS's reunir-se-ão, no mínimo 01 (uma) vez por mês para reuniões ordinárias, e quando se fizer necessário, extraordinariamente, por deliberações de maioria simples de seus conselheiros.
Parágrafo único: Havendo a necessidade de adiamento ou convocação de reunião extraordinária, a mesma deverá ser comunicada no prazo
mínimo de quarenta e oito (48) horas de antecedência.
Art. 18º As reuniões dos Conselhos Locais de Saúde iniciará a primeira chamada com a presença mínima de cinquenta por cento mais um
(50% + 1) dos seus membros, com a tolerância máxima de quinze (15) minutos de alteração no horário previsto, após o qual o quórum
poderá ser de 50% da diretoria + 2 conselheiros.
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1 - Este quórum deverá permanecer até o final das votações das matérias previstas na reunião, caso haja tema para aprovação.
Art. 19º Os membros do Conselho Local de Saúde poderão convidar órgãos, entidades, profissionais de saúde ou usuários para participarem
das reuniões com a finalidade de subsidiarem as discussões e decisões do plenário.
CAPÍTULO VIII
DA COORDENACAO E SUAS FUNÇÕES
Art. 20º O Conselho Local de saúde deverá ser coordenado por uma mesa diretora, eleita entre seus membros para o período de dois (2)
anos, e terá a seguinte constituição:
I - PRESIDENTE
II - VICE-PRESIDENTE
III - 1º SECRETÁRIO
IV - 2º SECRETÁRIO
Paragráfo único: Os conselhos Locais de saúde poderão contar com a assessoria da Coordenação do Conselho Municipal, no auxílio dos seus
trabalhos burocráticos, porém a reunião deverá ser secretariada pelo secretário do Conselho Local de Saúde.
Art. 21º As reuniões dos CLS's serão abertas a toda a Comunidade local, bem como aos funcionários da respectiva Unidade, tendo os presentes direito a voz.
Art. 22º As reuniões serão iniciadas pela leitura, discussão e votação da ata anterior, registrada em livro próprio. Após a aprovação da mesma, sem rasuras, ela será assinada pelos membros presentes.
Art. 23º São prerrogativas do Presidente:
I - Presidir as reuniões e os trabalhos do Conselho Local de Saúde;
II - Convocar reuniões e os trabalhos do Conselho Local de Saúde;
III - Dirigir e orientar as discussões concedendo a palavra aos conselheiros, coordenando os debates e neles intervindo para esclarecimento;
IV - Exercer nas reuniões, o direito de voto de qualidade, isto é, só votará em caso de empate;
V - Corresponder-se em nome do Conselho e representá-lo nas solenidades e atos oficiais;
VI- Homologar as resoluções do Conselho Local de Saúde, após parecer do CMS;
Parágrafo único: O vice-presidente assumirá as ausências ou impedimentos eventuais e em caso de vacância da presidência, completará o
período de mandato.
Art. 24º São funções do 1º Secretário:
a) - Executar os trabalhos de natureza administrativa do Conselho Local de Saúde;
b) - Organizar os processos para o devido encaminhamento aos órgãos competentes;
c) - Ajudar na organização da pauta para as reuniões plenárias;
d) - Tomar providências necessárias para a instalação e funcionamento das reuniões do Conselho;
e) - Manter articulação com órgãos técnicos e administrativos competentes e com o Conselho Municipal de Saúde;
f) - Elaborar junto ao Presidente, as atas das reuniões do Conselho Local de Saúde;
g) - Organizar a documentação e todos os dados do Conselho Local de Saúde;
Parágrafo único: o 2º Secretário deverá assumir as prerrogativas do 1º Secretário na ausência do mesmo.
Art. 25º No exercício de suas funções, os membros dos CLS's possuem os seguintes direitos:
a) - Recorrer ao CMS, sempre que, sem explicação convincente, o CLS's não tiver suas reivindicações e reclamações atendidas, nos níveis
locais e centrais da Secretaria Municipal de Saúde;
b) - Obter, na própria Unidade, vista de documentos, desde que o requeiram, por escrito, com fundamento em legitimo interesse social
desde que não sejam documentos sujeitos ao sigilo da ética profissional;
c) - Obter informações sobre os serviços prestados pela equipe de saúde, sobre o desempenho da Unidade de saúde, bem como o calendário de atividades nela desenvolvidos;
d) - Divulgar aos usuários da Unidade, as atividades de saúde organizadas pelo Conselho;
e) - Obter informações junto aos usuários da Unidade, referentes ao atendimento e funcionamento da mesma;
f) - Participar do planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde;
Art. 26º O CLS's organizará a pauta da reunião seguinte, com antecedência de uma semana e comunicará a todos os demais conselheiros.
Art. 27º Cabe aos Conselheiros do CLS's:
a) - Estar comprometido com o Conselho e Comunidade, assistindo as reuniões do CLS’s;
b) - Prestar informação da Comunidade ao CLS’s e CMS;
c) - Divulgar as atividades do CLS’s em sua Comunidade, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e do CMS;
d) - Desincompatibilizar-se do seu cargo quando se candidatar a qualquer cargo eletivo, conforme legislação pertinente vigente;
CAPÍTULO IX
DAS VEDAÇÕES
Art. 28º E vedado aos membros do CLS’s;
a) - Obter junto a Unidade de Saúde, qualquer tipo de privilégio para si ou para outrem, utilizando-se de seu cargo de conselheiro;
b) - desempenhar tarefas que sejam funções dos servidores da unidade;
c) - Receber qualquer tipo de remuneração pelo seu trabalho;
CAPÍTULO X
DAS DISPOSICOES GERAIS
Art. 29º O plenário do Conselho Local de Saúde é órgão de deliberação plena e conclusiva, configurada pela reunião ordinária ou extraordinária dos Conselheiros eleitos cumprindo os requisitos de funcionamento estabelecidos neste regimento.
Art. 30º O documento competente para divulgar as decisões do Conselho Local de Saúde para todos os efeitos será a resolução, assinada
pelo Presidente do Conselho Local de Saúde, após aprovação do CMS.
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Art. 31º As indicações do Conselho Local de Saúde deverão ser analisadas pelo Conselho Municipal de Saúde.
Art. 32º Para melhor desempenho de suas funções, os representantes das entidades deverão participar da capacitação de conselheiros
oferecida pelo Conselho Municipal de Saúde.
Art. 33º As funções dos membros dos Conselhos locais de Saúde, não serão remuneradas, sendo seu exercício considerado de relevância
pública.
Art. 34º O regimento interno poderá ser alterado através de proposta de no mínimo de dois membros do CLS’s, e encaminhada, por escrito,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a reunião do CMS ou por proposta do próprio CMS.
Art. 35º Os casos omissos deste Regimento Interno serão resolvidos pela Plenária do Conselho Municipal de Saúde CMS.
Art. 36º O presente regimento interno com as devidas alterações entrará em vigor na data de sua leitura, aprovação e publicação pelo CMS,
revogando-se as disposições em contrario.
Porto Belo, 11 de fevereiro de 2020.
Presidente 			Vice-Presidente
1º secretário 			

1º secretário

REGIMENTO INTERNO CMS

Publicação Nº 3123996

MINUTA
REGIMENTO INTERNO
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO BELO
TÍTULO I
DA NATUREZA, DURAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E FINALIDADE
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DURAÇÃO
Art. 1º O Conselho Municipal de Saúde, denominado doravante pela sigla CMS, criado pela Lei nº 0647 de 04 de dezembro de 1991, revogada pela Lei Municipal 1.422/2005 e incluso por atribuições previstas na Lei Complementar nº 141, de 13 de Janeiro de 2012 e no Decreto
nº 7508, de 28 de junho de 2011, é órgão Colegiado integrante da estrutura organizacional básica da Secretaria de Saúde do Município
de Porto Belo, de caráter permanente e funções deliberativas, consultivas, normativas e fiscalizadoras, do Sistema Único de Saúde – SUS,
conforme a Lei Federal Nº 8142, de 23 de dezembro de 1990, e Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de Saúde.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO, MANDATO E FINALIDADES
Art 2º O Conselho Municipal de Saúde é integrado por 16 membros titulares e respectivos suplentes, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante indicação formal dos respectivos órgãos e quantidades que representam, garantida a paridade dos usuários em
relação ao conjunto dos demais segmentos.
I – 03 (três) representantes titulares e 03 (três) representantes suplentes do Governo Municipal.
II – 01 (um) representante titular e 01 (um) representante suplente dos Prestadores de Serviço de Saúde.
III – 04 (quatro) representantes titulares e 04 (quatro) representantes suplentes dos Profissionais de Saúde.
IV – 08 (oito) representantes titulares e 08 (oito) representantes suplentes dos Usuários de Saúde.
Parágrafo Único: Aos representantes dos usuários permitir-se a possibilidade de formar titulares e suplentes de organizações sociais diferentes, porém com atividades afins.
Art. 4º Os representantes dos segmentos e/ou órgãos integrantes do Conselho Municipal de Saúde terão mandato de dois anos, ficando
a critério dos segmentos e/ou órgãos, a substituição dos Conselheiros que as representam, a qualquer tempo, mediante nova nomeação.
§1º - Será dispensado da função de Conselheiro, e substituído por outro representante a ser indicado pelo segmento que representa que
faltar, sem motivo justificado a 03 (três) sessões plenárias consecutivas, ou 05 (cinco) sessões plenárias intercaladas;
§2º - Os órgãos e entidades referidas no Art. 2º poderão propor a substituição de seus respectivos representantes, com ofício enviado à
diretoria do Conselho Municipal de Saúde;
§3º - O afastamento de Membro do Conselho Municipal de Saúde, por qualquer motivo, do respectivo órgão representado, determinará sua
imediata substituição pelo suplente que passa a condição de titular devendo ser indicado novo suplente;
§4º - A perda do mandato será declarada pelo plenário do Conselho Municipal de Saúde, por decisão da maioria simples dos seus membros,
comunicada ao segmento correspondente, para tomada das providências necessárias à sua substituição na forma da legislação vigente;
§5º - As justificativas de ausências deverão ser apresentadas na coordenadoria dos Conselhos até 48 horas úteis após a comunicação da
perda do mandato.
§6º - Os membros do Conselho Municipal de Saúde, cujo mandato nos órgãos representados extinguirem, permanecerão na função de
Conselheiros até a data da ciência pelo Presidente do Conselho, do ato de nomeação dos respectivos substitutos.
§7º - Para não haver dissolução de continuidade dos trabalhos do Conselho Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias antes do término do mandato dos conselheiros, deverá proceder-se a nova eleição dos Membros, podendo ser reconduzido estes para mais um mandato, através do
Fórum da Saúde.
Art. 5º O Conselho Municipal de Saúde tem como finalidade a formulação, acompanhamento, fiscalização e controle, avaliação e implementação da Política Municipal de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros competindo-lhe especificamente:
I – Definir as prioridades da saúde;
II – Estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Saúde;
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 991

III – Atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política e orçamento do Fundo Municipal de Saúde, acompanhando
a movimentação e o destino dos recursos;
IV – Propor critérios para a programação e para as execuções financeiras e orçamento do Fundo Municipal de Saúde, acompanhando a
movimentação e o destino dos recursos;
V – Acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de saúde, prestados à população pelos órgãos e entidades públicas e privadas integrantes
do SUS (Sistema Único de Saúde) no Município;
VI – Definir critérios para a celebração de contratos ou convênios entre o setor público e as entidades privadas de saúde, no que tange à
prestação de serviços de saúde;
VII – Apreciar previamente os contratos e convênios referidos no inciso anterior;
VIII – Aprovar a organização e as normas de funcionamento das Conferências Municipais de Saúde, reunidas ordinariamente, a cada 2 (dois)
anos, e convocá-las, extraordinariamente, na forma prevista pelo parágrafo 1 e 5 do Art. 1º da Lei n. 8142/90;
IX – Articular-se com outros conselhos setoriais com o propósito de cooperação mútua e de estabelecimento de estratégias comuns para o
fortalecimento do sistema de participação e Controle Social;
X – Outras atribuições estabelecidas em Lei, Resoluções e normas complementares;
TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 6º O conselho Municipal de Saúde tem a seguinte organização:
I - Diretoria;
II – Plenária para deliberações;
III – Comissões Técnicas.
Parágrafo único: O conselho contará com o auxílio da coordenação dos conselhos municipais.
CAPÍTULO I
DAS COMPETÊNCIAS
SEÇÃO I
DA DIRETORIA
Art. 7º O Conselho Municipal de Saúde será administrado por uma Diretoria composta de:
I – Presidente;
II – Vice-Presidente;
III – 1º Secretário;
IV – 2º Secretário.
Art. 8º O Presidente do Conselho Municipal de Saúde e os demais membros da diretoria serão conselheiros titulares eleitos em plenária do
CMS, devendo ser observado o princípio da paridade.
Art. 9º O mandato da Diretoria do Conselho Municipal de Saúde será de 2 (dois) anos permitida uma recondução sucessiva a qualquer um
de seus membros.
Art. 10º Compete à Diretoria:
I – Coordenar, articular e garantir o papel e a missão do CMS, definindo suas prioridades.
II – Elaborar as pautas das reuniões plenárias, setoriais e das comissões.
III – Apresentar propostas para operacionalidade do CMS quando necessário.
IV – Coordenar a representação política do CMS na Relação com o conselho Nacional de Saúde, com o Conselho Estadual de Saúde, com
os Conselhos Municipais interestaduais e intraestaduais, e outros.
V – Monitorar a resolutividade das deliberações da Plenária do CMS
SEÇÃO II
DO PLENÁRIO
Art. 11º - O plenário do Conselho Municipal de Saúde constitui-se em instância máxima de deliberação.
Art. 12º - Ao plenário do Conselho Municipal de Saúde compete:
I – Examinar e aprovar soluções referentes aos problemas submetidos ao mesmo, conforme finalidades e competências definidas no Art. 5º
deste regimento, ou por solicitação expressa do Presidente ou de quaisquer Conselheiros.
II – Deliberar sobre as matérias enviadas ao Conselho municipal de Saúde.
SEÇÃO III
DAS COMISSÕES TÉCNICAS
Art. 13º - As comissões internas são instâncias de natureza técnica, provisória, criadas e estabelecidas pelo plenário do Conselho Municipal
de Saúde, para atender às suas finalidades de funcionamento, sendo também regidas por este Regimento Interno.
Art. 14º - As comissões internas do Conselho Municipal de Saúde compete:
I – estudar, analisar, opinar e emitir parecer sobre as matérias que lhes foram encaminhadas pelo plenário ou seu presidente.
II – assessorar a Plenária do CMS em suas reuniões na área de sua competência.
SEÇÃO IV
DA COORDENAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
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Art. 15º - A Coordenadoria dos Conselhos Municipais toma a finalidade de prestar o suporte técnico administrativo necessário ao funcionamento do CMS, bem como ao cumprimento de sua missão.
Parágrafo único: As ações da coordenação serão subordinadas à diretoria do CMS, que atuará em conformidade com as decisões emanadas
da Plenária.
Art. 16º - À coordenação compete:
I – prestar assessoria técnica e administrativa ao CMS;
II – elaborar, registrar, encaminhar e arquivar os documentos e correspondências determinadas pela Plenária e pela Diretoria do CMS;
III – Manter banco de dados enriquecido de informações sobre o Sistema Único de Saúde, para possibilitar aos Conselheiros análises mais
amplas e complexas;
IV – Manter atualizados dados sobre leis, decretos e projetos referentes à Saúde;
V – Providenciar a publicação das Resoluções e demais atos da Diretoria do CMS, nos prazos definidos na forma deste Regimento Interno;
VI – Manter sob sua guarda, atualizados, os arquivos, fichários, atividades do protocolo, registro de documentos e biblioteca do CMS;
VII – Coordenar, supervisionar e executar as atividades de apoio, necessárias ao cumprimento da missão do CMS;
VIII – Expedir as comunicações de reuniões das comissões, dos grupos de Trabalho, da plenária, dos Seminários, das Conferências;
IX – Cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno, as decisões da Plenária e atribuições conferidas pela diretoria do CMS.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES
SEÇÃO I
DO PRESIDENTE
Art. 17º - São atribuições do Presidente do Conselho Municipal de Saúde:
I – Representar o Conselho em suas relações internas e externas;
II – Instalar o Conselho e presidir seu plenário;
III – Convocar e submeter a Ordem do Dia à apreciação do Plenário;
IV – Tomar parte nas discussões, e quando for o caso, exercer o direito do voto de qualidade;
V – Baixar resoluções decorrentes de deliberações do plenário, convocar plenária extraordinária nos casos de manifesta urgência.
VI – Submeter as resoluções ao Chefe do Poder Executivo Municipal, para homologação, nos termos da Lei de criação do Conselho Municipal
de Saúde;
VII – Delegar competência nos termos da Lei de criação do Conselho e nos termos deste Regimento;
VIII – Exercer juntamente com os demais Conselheiros, o Controle Social do Sistema Único de Saúde inclusive nos aspectos econômico e
financeiro decorrentes do Fundo Municipal de Saúde.
SEÇÃO II
DO VICE-PRESIDENTE
Art. 18º - A atribuição do Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde é a de participar, acompanhar e substituir o Presidente nas suas
ausências e/ou impedimentos legais e exercer outras atribuições que lhe sejam delegadas pelo Presidente.
SEÇÃO III
DO 1º SECRETÁRIO
Art. 19º - Ao 1º Secretário incumbe:
I – Substituir o Vice-Presidente nos seus impedimentos e ausências;
II – Preparar, providenciar e organizar todo o material o e o ambiente, fundamental para a otimização das Plenárias;
III – Elaborar com a coordenação a pauta das Plenárias gerais;
IV – Proceder à leitura das Atas e dos Editais bem como auxiliar o andamento das plenárias;
V – Auxiliar durante a Plenária, com anotações e redação da Ata da Assembléia;
VI – Lavrar Ata das reuniões.
SEÇÃO IV
DO 2º SECRETÁRIO
Art. 20º A atribuição do 2º Secretário do CMS é a de assessorar, acompanhar e substituir o 1º Secretário nas suas ausências e/ou impedimentos legais e exercer outras atribuições que lhe sejam delegadas pelo Presidente.
CAPÍTULO III
DOS CONSELHEIROS
SEÇÃO I
DOS CONSELHEIROS TITULARES
Art.21º São atribuições dos Conselheiros titulares:
I – Acompanhar e verificar o funcionamento dos serviços do Sistema Único de Saúde no âmbito do município, dando conhecimento ao
plenário;
II – Apresentar moção ou proposições sobre assuntos de interesse da Saúde do município;
III – Propor a criação de comissões internas ou Grupos de Trabalho;
IV – Comparecer ao Plenário e as Comissões internas das quais participem, proferindo voto e/ou pareceres e manifestando-se a respeito
de matérias em discussão;
V – Estudar e relatar nos prazos estabelecidos, as matérias que lhe forem atribuídas em Plenário;
VI – Deliberar sobre os pareceres emitidos pelas Comissões Internas;
VII – Incentivar e coordenar a formação dos Conselhos Locais de Saúde;
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VIII – Examinar e aprovar a Lei, Resoluções e normas complementares, bem como o Regimento Interno dos Conselhos Locais de Saúde.
SEÇÃO II
DOS CONSELHEIROS SUPLENTES
Art. 22º - As atribuições dos Conselheiros Suplentes é participar, acompanhar e de substituir o Titular nas suas ausências e/ou impedimentos
legais.
SEÇÃO III
DAS COMISSÕES E DOS MEMBROS INTEGRANTES
Art. 23º - As Comissões permanentes ou temporárias, criadas e estabelecidas pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde tem por finalidade articular políticas e programas de interesse para a saúde cujas execuções envolvam áreas não integralmente compreendidas no âmbito
do Sistema Único de Saúde, em especial:
a) Saneamento e Meio Ambiente;
b) Vigilância Sanitária;
c) Recursos Humanos;
d) Orçamento e Finanças.
Art. 24º - A critério do Plenário poderão ser criadas outras Comissões e Grupos de Trabalho em caráter permanente ou transitório que
terão caráter essencialmente complementar à atuação do Conselho Municipal de Saúde, articulando e integrando os órgãos, instituições e
entidades que geram os programas, suas execuções, e os conhecimentos e tecnologias afins, recolhendo-os e processando-os, visando a
produção de subsídios, propostas e recomendações ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde.
Parágrafo único – em função das suas finalidades, as Comissões e Grupos de Trabalho tem como clientela exclusiva a Plenária do Conselho
Municipal de Saúde que lhes encomenda objetivos, planos de trabalho e produtos e que poderá delegar-lhes a faculdade para trabalhar
com outras entidades.
Art. 25º - As comissões e Grupos de Trabalho de que trata este Regimento serão constituídas pelo Conselho Municipal e Saúde, conforme
recomendado a seguir:
a) Comissões, até 04 membros titulares;
b) Grupo de trabalho, até 05 membros titulares.
§ 1º As comissões e Grupos de Trabalho serão dirigidas por um Relator eleito entre seus membros, que coordenará os trabalhos, com direito
a voz e voto;
§ 2º Nenhum conselheiro poderá participar simultaneamente de mais de duas Comissões Permanentes;
§ 3º Será substituído o membro da Comissão ou grupo de Trabalho que faltar, sem justificativa apresentada até 48 horas após a reunião,
a duas reuniões consecutivas ou quatro intercaladas no período de um ano. A coordenação comunicará ao Conselho Municipal de Saúde
para providenciar a sua substituição.
Art. 26º - A constituição e o funcionamento de cada Comissão e Grupo de Trabalho serão estabelecidos em Resolução específica e deverão
estar embasados na explicitação de suas finalidades, objetivos, produtos, prazos e demais aspectos que identifiquem claramente a sua
natureza.
Parágrafo único – Os locais de reunião das Comissões e Grupos de Trabalho serão escolhidos segundo critérios de praticidade.
Art. 27º - Aos relatores das Comissões e Grupos de Trabalho incumbe:
I – Coordenar os trabalhos;
II – Promover as condições necessárias para que a Comissão ou Grupo de Trabalho atinja a sua finalidade, incluindo a articulação com os
órgãos e entidades geradores de estudos, propostas, normas e tecnologias;
III – Designar secretário “ad hoc” para cada reunião;
IV – Apresentar relatório conclusivo à Diretoria, sobre matéria submetida a estudo para encaminhamento ao plenário do Conselho Municipal
de Saúde;
V – Assinar as atas das reuniões e as recomendações elaboradas pela Comissão ou Grupo de Trabalho encaminhando-as à Diretoria.
Art. 28º - Aos membros das Comissões ou Grupo de Trabalho incumbe:
I – Participar das reuniões;
II – Eleger um relator da comissão entre seus membros.
III – Realizar estudos, apresentar proposições, apreciar e relatar as matérias que lhes forem distribuídas;
IV – Requerer esclarecimentos que lhes forem úteis para melhor apreciação da matéria;
V – Elaborar documentos que subsidiem as decisões das Comissões ou Grupos de Trabalho;
VI – Votar os assuntos submetidos a exame e solicitar vistas àqueles assuntos distribuídos a outros membros, bem como encaminhar a
plenária.
TÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO
CAPÍTULO I
DO PLENÁRIO
SEÇÃO I
DAS REUNIÕES
Art. 30º O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, reunir-se-á ordinariamente, mensalmente, e extraordinariamente, quando convocado
por seu Presidente ou por requerimento firmado por no mínimo 2 (dois) dos membros Titulares do Conselho Municipal de Saúde, com 05
(cinco) dias de antecedência, devendo neste caso, obrigatoriamente constar á pauta dos assuntos da Ordem do Dia.
§ 1º As datas de realização de seções ordinárias serão estabelecidas em calendário pelo Plenário;
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§ 2º A sessão Plenária será comunicada previamente a todos os Conselheiros com antecedência mínima de 7 (sete) dias para as reuniões
ordinárias e 05 (cinco) dias para as extraordinárias;
§3º A cada Sessão Plenária os Conselheiros confirmarão sua presença em livro próprio e o 1º Secretário do Conselho Municipal de Saúde
lavrará uma Ata com exposição sucinta dos trabalhos, conclusões, deliberações e Resoluções, a qual deverá ser assinada pelos membros
presentes, quando da sua aprovação;
§4º As sessões Plenárias serão abertas ao público, cujas questões deverão ser objeto de decisão dos conselheiros municipais;
§5º Pela participação nas reuniões, os Conselheiros não receberão remuneração ou quaisquer tipos de vantagens pecuniárias, uma vez que
o trabalho que prestam é considerado como relevante serviço público e voluntário.
§6º A pauta da reunião ordinária constará de:
a) Discussão e aprovação da ata da reunião anterior;
b) Informes dos Conselheiros e apresentação de temas relevantes para o conhecimento da plenária;
c) Ordem do dia constando dos temas previamente definidos e preparados;
d) Deliberações;
e) Definição da pauta da reunião seguinte;
f) Encerramento.
§7º Para o previsto no §6º, alínea “b” deste artigo, observa-se que:
I – Os informes e a apresentação de temas não comportam discussão e votação, somente esclarecimentos breves. Os Conselheiros que
desejarem apresentar informes devem inscrever-se logo após a leitura e aprovação da ata anterior.
II – Para apresentação do seu informe cada conselheiro inscrito disporá de 5 minutos improrrogáveis. Em caso de polêmico ou necessidade
de deliberação, o assunto deverá passar a constar da ordem do dia da reunião ou ser pautado para próxima, sempre a critério do Plenário.
§8º Sem prejuízo do disposto §7º deste artigo, a Presidência poderá consultar a plenária e proceder a seleção dos informes, incluindo-os
na pauta do dia ou na pauta da reunião seguinte, obedecidos os seguintes critérios:
a) Pertinência (inserção clara nas atribuições legais do Conselho)
b) Relevância (inserção nas prioridades temáticas definidas pelo Conselho);
c) Tempestividade (inserção no tempo oportuno e hábil);
d) Precedência (ordem da entrada da solicitação).
SEÇÃO II
DO QUORUM DAS SESSÕES
Art. 31º As sessões Plenárias do Conselho Municipal de Saúde somente poderão ser instaladas em 1ª chamada com a presença da maioria
simples dos Membros Titulares, sendo 50% (cinq-enta por cento) mais 1 (um), e em 2º chamada, após 15 (quinze) minutos da primeira,
com a presença de do mínimo 2 membros da Diretoria mais 2 membros titulares.
SEÇÃO III
DA MESA DIRETORA DAS SESSÕES
Art. 32º As sessões Plenárias será presididas pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde ou de seu substituto.
SEÇÃO IV
DA SUBSTITUIÇÃO DO PRESIDENTE
Art. 33º Nas suas ausências e/ou impedimentos legais, o Presidente será substituído pelo Vice-Presidente; ou 1º Secretário; ou 2º Secretário, e na falta destes, o Plenário será aberto pelo Conselheiro mais idoso presente para proceder à eleição de um Conselheiro para presidir
a Mesa Diretora dos Trabalhos.
SEÇÃO V
DOS TRABALHOS, PRAZOS E TRAMITAÇÃO DE PROPOSTAS
Art. 34º A seq-ência dos trabalhos do Plenário será a seguinte:
I – Verificação das presenças do Presidente, do Vice-Presidente e do 1º e 2º secretários do Conselho Municipal de Saúde, e em caso de
ausência dos 03 (três) primeiros, a abertura dos trabalhos será feita pelo Conselheiro mais velho, conforme estipulado no artigo 33º;
II – Verificação da presença e existência de quorum para a instalação do Plenário;
III – Leitura, discussão, votação e assinatura da Ata da reunião anterior;
IV – Leitura e despacho de expediente;
V – Ordem do Dia, compreendendo leitura, discussão e votação de matérias, relatórios, pareceres e resoluções;
VI – Comunicações breves e franqueamento da palavra.
§1º - Por iniciativa do Presidente ou por 1 (um) de seus membros, mediante consulta ao Plenário, a Ordem do Dia poderá ser invertida e
atribuído regime de urgência ou preferência a determinados assuntos, dentre os constantes da pauta;
§2º - Após a leitura do assunto/parecer, o Presidente do Plenário submeterá à discussão, dando a palavra aos conselheiros não podendo
exceder 5 (cinco) minutos;
§3º - O Conselheiro que não se julgar suficientemente esclarecido quanto á matéria em exame poderá propor diligências ou adiamento da
discussão ou votação, devendo estes dois últimos casos serem de deliberação do Plenário;
§4º - O prazo de vistas será de até a realização da próxima reunião ordinária, mesmo que mais de um Conselheiro a Solicite, podendo a
juízo do Plenário, ser prorrogado, ou reduzidos em face da urgência ou relevância do assunto.
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Art. 35º Após encerramento da discussão, o assunto será submetido à deliberação do Plenário.
SEÇÃO VI
DA VOTAÇÃO
Art. 36º As deliberações do Conselho Municipal de Saúde serão tomadas pelo Plenário com a presença da maioria simples dos Membros
presentes, devendo ser verificado o quórum no início de cada sessão e antes de cada votação conforme estabelece o artigo 31º.
§1º - Cada Conselheiro no efetivo exercício da Plenária terá direito a 01 (um) voto;
§2º - As declarações de votos poderão ser expressas em Ata da reunião, a pedido dos seus membros e encaminhadas por escrito à coordenação do Conselho.
§3º - Na presença do titular o suplente não terá direito a voto nas reuniões.
Art. 37º - As deliberações do Conselho Municipal de Saúde, observando o quórum estabelecido, serão tomadas pela maioria simples de seus
membros, mediante:
a) Resoluções homologadas pelo Prefeito Municipal sempre que se reportarem a responsabilidades legais do Conselho;
b) Recomendações sobre tema ou assunto específico que não é habitualmente de sua responsabilidade direta, mas é relevante e/ou necessário, dirigida a ator ou atores institucionais de quem se espera ou se pede determinada conduta ou providencia;
c) Moções que expressem o juízo do Conselho, sobre fatos ou situações, com o propósito de manifestar reconhecimento, apoio, crítica ou
oposição.
Art. 38 - As deliberações do CMS constantes no Art. 37, a, b e c, deverão ser identificadas pelo seu tipo e numeradas correlativamente, homologadas pelo Prefeito Municipal e publicadas em Jornal de Circulação no Município, no prazo máximo de trinta dias, após sua aprovação
pelo Plenário.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 39º - O Conselho Municipal de Saúde poderá organizar mesas-redondas, oficinas de trabalho e outros eventos que congreguem áreas
do conhecimento e tecnologia, visando subsidiar o exercício das suas competências, tendo como relator um ou mais Conselheiros por ele
designado(s).
Art. 40º - As Comissões e os Grupos de Trabalho poderão convidar qualquer pessoa ou representante de órgão municipal, empresa privada,
sindicato ou entidade civil, para comparecer às Reuniões e prestar esclarecimentos desde que aprovado pelo Plenário.
Art. 41º - Aos Conselheiros, quando em representação do Conselho Municipal de Saúde, será assegurado o direito e o pagamento de passagens e diárias equivalentes no padrão usual do quadro geral de funcionários da Prefeitura Municipal de Porto Belo, bem como ao pagamento das taxas de inscrição a cursos, congressos, seminários, encontros, conferências, palestras e outros eventos ligados aos objetivos
do Conselho.
Art. 42 – Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno, serão dirimidas pelo Plenário.
Art. 43 – O presente Regimento Interno entrará em vigor na data da publicação da aprovação por decreto do Chefe do Poder Executivo de
Porto Belo, só podendo ser modificado pelo Plenário, pela maioria absoluta dos Membros presentes em sessão do Conselho Municipal de
Saúde.
Art. 44 – O presente Regimento Interno foi aprovado em sessão Plenária realizada na data de 14 de agosto de 2018, sendo novamente
aprovado em 22 de junho de 2021.
Art. 45 – Ficam revogadas as disposições em contrário.
Presidente 				Vice-Presidente
_________________________________ ____________________________________
1º Secretário 				
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 009, DE 25 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123836

RESOLUÇÃO Nº 009, DE 25 DE JUNHO DE 2021
APROVA A PROGRAMAÇÃO SIGTV Nº 219G QUE TEM POR FINALIDADE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Belo/SC, no uso da competência que lhe foi conferida pela Lei nº 944, de 02/04/1997,
considerando sua função de acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, os ganhos sociais e o desempenho dos serviços socioassistenciais ofertados no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, bem como observando a deliberação proferida por este
Conselho, em reunião realizada em 24/06/2021, constante na respectiva Ata nº 07/2021
RESOLVE:
Art. 1º APROVAR a Programação nº 219G, elaborada e inserida pela Prefeitura Municipal de Porto Belo/SC no Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV (Ministério da Cidadania), com a finalidade de Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, mediante transferência voluntária de recursos, na modalidade fundo a fundo, visando beneficiar a(s) unidade(s) que
oferta(m) serviço(s) socioassistencial(ais) nacionalmente tipificados (Resolução CNAS 109/2009), conforme a seguir:
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· Unidade(s) Beneficiária(s):
a) Denominação (informar CNPJ, quando a unidade for privada): ------b) Valor (R$): 100.000,00
c) Classificação do Recurso (Custeio ou Investimento): Investimento
Observações: Apresentar as informações para cada unidade beneficiária.
Tratando-se de unidade socioassistencial pública, a mesma deverá estar devidamente cadastrada no CadSuas. Por sua vez, tratando-se de
unidade socioassistencial privada, deverá estar com o cadastro concluído no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS),
como ofertante de serviço socioassistencial, em consonância com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº
109/2009).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Porto Belo, 25 de Junho de 2021
GIOVANA NUNES DE SOUZA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Porto União
Prefeitura
DECRETO Nº 1.245/2021

Publicação Nº 3124121

DECRETO Nº 1.245, de 11 de junho de 2021.
Dispõe sobre Crédito Suplementar, e contém outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do
artigo 64, da Lei Orgânica do Município e autorizado pelas Leis Municipais nºs 4.675, de 15 de julho de 2020 (LDO) e 4.710, de 21 de dezembro de 2020 (LOA),
DECRETA:
Art. 1º Fica suplementado no Orçamento Geral do Município, as dotações orçamentárias a seguir especificadas, no valor de R$ 300.000,00
(Trezentos mil reais):
0200 – PODER EXECUTIVO DE
PORTO UNIÃO
0207 – SEC. MUN. TRANSP. OBRAS
E SERV. PUBL.
2016 – Manut. Sec. Mun. Transp.
Obras e Serv. Públicos
3390 – 3239 – Aplicações Diretas

ORGÃO ORGÃO
UNIDADE
ATIVIDADE
MODALIDADE

54

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO

53.781,82
53.781,82

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro ocorrido em exercícios
anteriores na respectiva fonte de recurso.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Porto União (SC), 11 de junho de 2021.
ELISEU MIBACH 			
RUAN GUILHERME WOLF
Prefeito Municipal 		
Secretário Municipal de Administração e Esporte
SOFIA SYDOL
Secretária Municipal de Finanças e Contabilidade

DECRETO Nº 1.258/2021

Publicação Nº 3123899

DECRETO Nº 1.258, de 18 de junho de 2021.
Dispõe sobre Pensão por Morte.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do
artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o disposto no Artigo 40, § 7º, Inciso
I da Constituição Federal, no Artigo 61, Inciso I e Artigo 64, Inciso I, Alínea “c” da Lei Municipal nº 3.079, de 06 de julho de 2005,
DECRETA:
Art. 1º Concede PENSÃO POR MORTE, de natureza vitalícia ao Sr. EZEQUIEL DOS SANTOS, pela morte da servidora Sra. IVONETE VEZARO,
portadora do RG nº 4.517.956/SSP/SC e inscrita no CPF sob o nº 032.641.409-69, ocorrida em 19 de julho de 2020, no Cargo de Provimento
Efetivo de Agente de Serviços Públicos Nível 01, com ingresso no Serviço Público em 10 de fevereiro de 2003, preenchendo todos os requisitos exigidos pela Constituição Federal, Legislação Federal e Legislação Municipal vigentes.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.
Porto União (SC), 18 de junho de 2021.
ELISEU MIBACH 			
Prefeito Municipal 		

RUAN GUILHERME WOLF
Secretário Municipal de Administração e Esporte

MARGARETH FLISSAK
Presidente do IMPRESS
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DECRETO Nº 1.261/2021

Publicação Nº 3124126

DECRETO Nº 1.261, de 25 de junho de 2021.
Dispõe sobre a nomeação dos Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA para a Gestão 2021 a
2025, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo
64, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no Artigo 10 da Lei Municipal nº 4.329, de 17 de junho de 2015,
DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados para o período de 04 (quatro) anos – Gestão 2021 a 2025, os membros abaixo relacionados para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, criado pela Lei Municipal nº 1.816, de 1º de junho de 1992, consolidada
pela Lei Municipal nº 3.113, de 24 de outubro de 2005, e alterada pela Lei Municipal nº 4.329, de 17 de junho de 2015:
I- Representantes de Órgãos Governamentais no Município:
a) Representantes das Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social e Saúde, sendo:
1. Representante da Educação – Área Pedagógica e Infantil:
Titular: Fernando César Straube;
Suplente: Dulcimar Neide Sonnenstrahl.
2. Representante da Assistência Social – Proteção Social Básica e Especial:
Titular: Naoeli Ramthun;
Suplente: Idelgarnet de Andrade.
3. Representante da Saúde:
Titular: Rafael Pavlak;
Suplente: Daniele Snicer da Silva.
b) Representante do Poder Executivo Municipal:
Titular: Rayllana Evelin Hort Larsen;
Suplente: Willian Eduardo Venâncio.
c) Representante da Polícia Militar:
Titular: Madleine Danieli Ghidini Ferreira;
Suplente: Jéssica Maria Vladcovski.
d) Representante da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente:
Titular: Aline Machado Basquerote Barbosa;
Suplente: Isaac Magno da Silva.
II- Representantes da Sociedade Civil Organizada:
a) Representante de Entidade de atendimento à Criança e ao Adolescente:
Titular: Jocélia Kloster – Grupo Escoteiro Iguaçu;
Suplente: Marilene de Fátima Steilein Gajdeczka – Grupo Escoteiro Iguaçu.
b) Representante dos Sindicatos e Entidades dos Trabalhadores:
Titular: Marlene Gan;
Suplente: Bernardete Brunhago Kalichak.
c) Representante da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Porto União:
Titular: Gean Lucas Carvalho;
Suplente: Viviane Maria Scholz Borges.
d) Representante das Associações de Moradores e/ou Conselhos Comunitários:
Titular: Salete Maria de Lima Venâncio;
Suplente: Reni de Fátima Martins da Rosa.
III- Representante de Entidade de Atendimento à Criança e ao Adolescente com Deficiência, decidido mediante fórum:
Titular: Lorena Scheffer Redolfi – APAE;
Suplente: Sandra Mara Paulichem Wimmer – APADAF.
IV- Representante das Escolas Particulares de Atendimento à Criança e ao Adolescente no Município, decidido em fórum:
Titular: Leslie Rosana de Almeida Andrucho – Colégio São José;
Suplente: Gisele Hey – Colégio Santos Anjos.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.
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Porto União (SC), 25 de junho de 2021.
ELISEU MIBACH 			
Prefeito Municipal 		

RUAN GUILHERME WOLF
Secretário Municipal de Administração e Esporte

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 128 - PSS - ANOS INICIAIS

Publicação Nº 3123865

Edital de Convocação 128/2021
Processo Seletivo nº. 001/2019
Eliseu Mibach, Prefeito Municipal de Porto União, SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA os (as) candidatos (as) abaixo relacionado (as),
APROVADOS (as) no Processo Seletivo nº. 001/2019 a comparecer na Secretaria Municipal da Educação, no setor de Recursos Humanos,
sito a Rua Frei Rogério, n. º 367, Centro, Porto União - SC, no dia 29 de junho de 2021, às 13h, para a escolha de vagas, apresentando as
fotocópias e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no Item 2.4 (Edital 001/2019), para
assinatura do contrato temporário para o ano letivo de 2021:
-

Carteira de Identidade;
Cadastro de Pessoa Física – CPF;
Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
Comprovante de quitação militar (somente para os candidatos do sexo masculino);
Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e CPF dos mesmos;
Certidão de nascimento, casamento ou união estável;
Declaração de bens ou cópia da declaração do Imposto de Renda;
Declaração de não possuir acúmulo de cargo, função, emprego público ou aposentadoria exceto os previstos em Lei;
Declaração de “Ficha Limpa” (Lei Municipal nº 4.094/2013);
Declaração de dependentes para fins de Declaração de Imposto de Renda;
Declaração de não ter sofrido penalidades no serviço público;
Comprovante de endereço atualizado;
Cópia do Registro ativo no Conselho de Classe de Santa Catarina, quando for o caso;
Declaração de não ter sido demitido do serviço público federal, estadual ou municipal nos últimos 05 (cinco) anos.

Todos os documentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal da Educação no setor de Recursos Humanos impreterivelmente no
prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à contratação temporária ou qualquer outro direito inerente ao
Processo Seletivo.
PROFESSOR DOCENTE 1º AO 5º ANOS INICIAIS
POS

NOME

66
67
68
69

EVERLISE SOARES DIAS
CLENIR APARECIDA RODRIGUES
DEBORA CRISTIANE VENCE
FABIOLA MILCZUK

ASSINATURA

Data

Porto União (SC), 28 de junho de 2021.
Eliseu Mibach
Prefeito Municipal de Porto União

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 129 - PSS - EDUCAÇÃO FÍSICA

Publicação Nº 3123868

Edital de Convocação 129/2021
Processo Seletivo nº. 001/2019
Eliseu Mibach, Prefeito Municipal de Porto União, SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA os (as) candidatos (as) abaixo relacionado (as),
APROVADOS (as) no Processo Seletivo nº. 001/2019 a comparecer na Secretaria Municipal da Educação, no setor de Recursos Humanos,
sito a Rua Frei Rogério, n. º 367, Centro, Porto União - SC, no dia 29 de junho de 2021, às 13h, para a escolha de vaga, apresentando as
fotocópias e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no Item 2.4 (Edital 001/2019), para
assinatura do contrato temporário para o ano letivo de 2021:
- Carteira de Identidade;
- Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
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Comprovante de quitação militar (somente para os candidatos do sexo masculino);
Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e CPF dos mesmos;
Certidão de nascimento, casamento ou união estável;
Declaração de bens ou cópia da declaração do Imposto de Renda;
Declaração de não possuir acúmulo de cargo, função, emprego público ou aposentadoria exceto os previstos em Lei;
Declaração de “Ficha Limpa” (Lei Municipal nº 4.094/2013);
Declaração de dependentes para fins de Declaração de Imposto de Renda;
Declaração de não ter sofrido penalidades no serviço público;
Comprovante de endereço atualizado;
Cópia do Registro ativo no Conselho de Classe de Santa Catarina, quando for o caso;
Declaração de não ter sido demitido do serviço público federal, estadual ou municipal nos últimos 05 (cinco) anos.

Todos os documentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal da Educação no setor de Recursos Humanos impreterivelmente no
prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à contratação temporária ou qualquer outro direito inerente ao
Processo Seletivo.
PROFESSOR DOCENTE 6º AO 9º ANOS FINAIS – EDUCAÇÃO FÍSICA
POS

NOME

10

ADRIANO SKRZYPA

ASSINATURA

Data

Porto União (SC), 28 de junho de 2021.
Eliseu Mibach
Prefeito Municipal de Porto União

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 130 - PSS - EDUCAÇÃO INFANTIL

Publicação Nº 3123873

Edital de Convocação 130/2021
Processo Seletivo nº. 001/2019
Eliseu Mibach, Prefeito Municipal de Porto União, SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA os (as) candidatos (as) abaixo relacionado (as),
APROVADOS (as) no Processo Seletivo nº. 001/2019 a comparecer na Secretaria Municipal da Educação, no setor de Recursos Humanos,
sito a Rua Frei Rogério, n. º 367, Centro, Porto União - SC, no dia 29 de junho de 2021, às 13h, para a escolha de vagas, apresentando as
fotocópias e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no Item 2.4 (Edital 001/2019), para
assinatura do contrato temporário para o ano letivo de 2021:
-

Carteira de Identidade;
Cadastro de Pessoa Física – CPF;
Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
Comprovante de quitação militar (somente para os candidatos do sexo masculino);
Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e CPF dos mesmos;
Certidão de nascimento, casamento ou união estável;
Declaração de bens ou cópia da declaração do Imposto de Renda;
Declaração de não possuir acúmulo de cargo, função, emprego público ou aposentadoria exceto os previstos em Lei;
Declaração de “Ficha Limpa” (Lei Municipal nº 4.094/2013);
Declaração de dependentes para fins de Declaração de Imposto de Renda;
Declaração de não ter sofrido penalidades no serviço público;
Comprovante de endereço atualizado;
Cópia do Registro ativo no Conselho de Classe de Santa Catarina, quando for o caso;
Declaração de não ter sido demitido do serviço público federal, estadual ou municipal nos últimos 05 (cinco) anos.

Todos os documentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal da Educação no setor de Recursos Humanos impreterivelmente no
prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à contratação temporária ou qualquer outro direito inerente ao
Processo Seletivo.
PROFESSOR DOCENTE EDUCAÇÃO INFANTIL
POS

NOME

115
116
117
118

FABIANA KOZIELSKI FREISLEBEM
FERNANDO MENDES
ELIS REGINA SALES
MARIANA AZAMBUJA
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Porto União (SC), 28 de junho de 2021.
Eliseu Mibach
Prefeito Municipal de Porto União

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 051/2021 - AMASPU

Publicação Nº 3124290

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 721CEC508347BB1198B2CDE23FC90A6534BAEA65

Extrato de Termo Aditivo nº 051/2021 ao Contrato 052/2018
Partes: AMASPU - Autarquia Municipal de Assistência à Saúde dos Funcionários Públicos de Porto União e FIRMINO E MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA ME
Vigência: O prazo terá vigência prorrogada por 12 (doze) meses, cfe. Art. 57, II, da Lei 8.666/93.
Valor: O valor será aditivado em R$6.000,00 (seis mil reais) ao aludido contrato.
Porto União, SC, 25 de junho de 2021.
MARGARETH FLISSAK
Presidente AMASPU
ELISEU MIBACH
Curador AMASPU
FIRMINO E MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA ME
Contratada

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 052/2021 - AMASPU

Publicação Nº 3124294

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6D53058A5F612B9CACA0881A792433E295627E9B

Extrato de Termo Aditivo nº 052/2021 ao Contrato 033/2018
Partes: AMASPU - Autarquia Municipal de Assistência à Saúde dos Funcionários Públicos de Porto União e MERYELEN ANDREKOWICZ EIRELI
ME
Vigência: O prazo terá vigência prorrogada por 12 (doze) meses, cfe. Art. 57, II, da Lei 8.666/93.
Valor: O valor será aditivado em R$6.000,00 (seis mil reais) ao aludido contrato.
Porto União, SC, 25 de junho de 2021.
MARGARETH FLISSAK
Presidente AMASPU
ELISEU MIBACH
Curador AMASPU
MERYELEN ANDREKOWICZ EIRELI ME
Contratada

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 053/2021 - AMASPU

Publicação Nº 3124306

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5AF6A8897A313FAFE97A67DB0469C913E302B988

Extrato de Termo Aditivo nº 053/2021 ao Contrato 040/2018
Partes: AMASPU - Autarquia Municipal de Assistência à Saúde dos Funcionários Públicos de Porto União e LBC SERVIÇOS MÉDICOS S/S
Vigência: O prazo terá vigência prorrogada por 12 (doze) meses, cfe. Art. 57, II, da Lei 8.666/93.
Valor: O valor será aditivado em R$6.000,00 (seis mil reais) ao aludido contrato.
Porto União, SC, 25 de junho de 2021.
MARGARETH FLISSAK
Presidente AMASPU
ELISEU MIBACH
Curador AMASPU
LBC SERVIÇOS MÉDICOS S/S
Contratada

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 054/2021 - AMASPU

Publicação Nº 3124309

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CE3E55D2E6C66240B6BAA23C66D0B81415FE588A

Extrato de Termo Aditivo nº 054/2021 ao Contrato 037/2018
Partes: AMASPU - Autarquia Municipal de Assistência à Saúde dos Funcionários Públicos de Porto União e PEDIATRAS ASSOCIADOS EPP
Vigência: O prazo terá vigência prorrogada por 12 (doze) meses, cfe. Art. 57, II, da Lei 8.666/93.
Valor: O valor será aditivado em R$12.000,00 (doze mil reais) ao aludido contrato.
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Porto União, SC, 25 de junho de 2021.
MARGARETH FLISSAK
Presidente AMASPU
ELISEU MIBACH
Curador AMASPU
PEDIATRAS ASSOCIADOS EPP
Contratada

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 055/2021 - AMASPU

Publicação Nº 3124316

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 20CAB10317E74AC43231868DBF92CCC89B29220C

Extrato de Termo Aditivo nº 055/2021 ao Contrato 051/2018
Partes: AMASPU - Autarquia Municipal de Assistência à Saúde dos Funcionários Públicos de Porto União e YARED E CIA LTDA EPP
Vigência: O prazo terá vigência prorrogada por 12 (doze) meses, cfe. Art. 57, II, da Lei 8.666/93.
Valor: O valor será aditivado em R$6.000,00 (seis mil reais) ao aludido contrato.
Porto União, SC, 25 de junho de 2021.
MARGARETH FLISSAK
Presidente AMASPU
ELISEU MIBACH
Curador AMASPU
YARED E CIA LTDA EPP
Contratada

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 056/2021 - AMASPU

Publicação Nº 3124320

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2809696A8DBA4020C5C3FDD0A67BF3D78829E990

Extrato de Termo Aditivo nº 056/2021 ao Contrato 047/2018
Partes: AMASPU - Autarquia Municipal de Assistência à Saúde dos Funcionários Públicos de Porto União e OTOCLÍNICA SUL S/S ME
Vigência: O prazo terá vigência prorrogada por 12 (doze) meses, cfe. Art. 57, II, da Lei 8.666/93.
Valor: O valor será aditivado em R$6.000,00 (seis mil reais) ao aludido contrato.
Porto União, SC, 25 de junho de 2021.
MARGARETH FLISSAK
Presidente AMASPU
ELISEU MIBACH
Curador AMASPU
OTOCLÍNICA SUL S/S ME
Contratada

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 057/2021 - AMASPU

Publicação Nº 3124325

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2F79E31A9FA4D56955E2C9E5F6A19E1775AF5FD0

Extrato de Termo Aditivo nº 057/2021 ao Contrato 050/2018
Partes: AMASPU - Autarquia Municipal de Assistência à Saúde dos Funcionários Públicos de Porto União e IATROS ASSISTÊNCIA MÉDICA
LTDA ME
Vigência: O prazo terá vigência prorrogada por 12 (doze) meses, cfe. Art. 57, II, da Lei 8.666/93.
Valor: O valor será aditivado em R$6.000,00 (seis mil reais) ao aludido contrato.
Porto União, SC, 25 de junho de 2021.
MARGARETH FLISSAK
Presidente AMASPU
ELISEU MIBACH
Curador AMASPU
IATROS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ME
Contratada

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 058/2021 - AMASPU

Publicação Nº 3124330

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3C1A5D34521071D81FFE78B46AADFD67DCC1AE87

Extrato de Termo Aditivo nº 058/2021 ao Contrato 035/2018
Partes: AMASPU - Autarquia Municipal de Assistência à Saúde dos Funcionários Públicos de Porto União e SERVIÇOS MÉDICOS UNIÃO EPP
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Vigência: O prazo terá vigência prorrogada por 12 (doze) meses, cfe. Art. 57, II, da Lei 8.666/93.
Valor: O valor será aditivado em R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) ao aludido contrato.
Porto União, SC, 25 de junho de 2021.
MARGARETH FLISSAK
Presidente AMASPU
ELISEU MIBACH
Curador AMASPU
SERVIÇOS MÉDICOS UNIÃO EPP
Contratada

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 059/2021 - AMASPU

Publicação Nº 3124340

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4C506A9EE6F9686CD7F71C01044B3D5C6C5A9EF5

Extrato de Termo Aditivo nº 059/2021 ao Contrato 034/2018
Partes: AMASPU - Autarquia Municipal de Assistência à Saúde dos Funcionários Públicos de Porto União e NATALI PIMPÃO PENZ EIRELI ME
Vigência: O prazo terá vigência prorrogada por 12 (doze) meses, cfe. Art. 57, II, da Lei 8.666/93.
Valor: O valor será aditivado em R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) ao aludido contrato.
Porto União, SC, 25 de junho de 2021.
MARGARETH FLISSAK
Presidente AMASPU
ELISEU MIBACH
Curador AMASPU
NATALI PIMPÃO PENZ EIRELI ME
Contratada

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 060/2021 - AMASPU

Publicação Nº 3124346

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FC02BD2395D4488FC1B604D5970AA2E659AD413B

Extrato de Termo Aditivo nº 060/2021 ao Contrato 042/2018
Partes: AMASPU - Autarquia Municipal de Assistência à Saúde dos Funcionários Públicos de Porto União e JOSÉ HENRIQUE PINTO CASTILHO
S/S
Vigência: O prazo terá vigência prorrogada por 12 (doze) meses, cfe. Art. 57, II, da Lei 8.666/93.
Valor: O valor será aditivado em R$6.000,00 (seis mil reais) ao aludido contrato.
Porto União, SC, 25 de junho de 2021.
MARGARETH FLISSAK
Presidente AMASPU
ELISEU MIBACH
Curador AMASPU
JOSÉ HENRIQUE PINTO CASTILHO
Contratada

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 061/2021 - AMASPU

Publicação Nº 3124353

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 638F39508869C358FB267972BDE3D48077894294

Extrato de Termo Aditivo nº 061/2021 ao Contrato 046/2018
Partes: AMASPU - Autarquia Municipal de Assistência à Saúde dos Funcionários Públicos de Porto União e F. Z. MÉDICOS ASSOCIADOS ME
Vigência: O prazo terá vigência prorrogada por 12 (doze) meses, cfe. Art. 57, II, da Lei 8.666/93.
Valor: O valor será aditivado em R$6.000,00 (seis mil reais) ao aludido contrato.
Porto União, SC, 25 de junho de 2021.
MARGARETH FLISSAK
Presidente AMASPU
ELISEU MIBACH
Curador AMASPU
F. Z. MÉDICOS ASSOCIADOS ME
Contratada
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Publicação Nº 3124356

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4B4759EA34AB327C87515A834AA4A464C3D0252F

Extrato de Termo Aditivo nº 062/2021 ao Contrato 036/2018
Partes: AMASPU - Autarquia Municipal de Assistência à Saúde dos Funcionários Públicos de Porto União e CLÍNICA DA MULHER EPP
Vigência: O prazo terá vigência prorrogada por 12 (doze) meses, cfe. Art. 57, II, da Lei 8.666/93.
Valor: O valor será aditivado em R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) ao aludido contrato.
Porto União, SC, 25 de junho de 2021.
MARGARETH FLISSAK
Presidente AMASPU
ELISEU MIBACH
Curador AMASPU
CLÍNICA DA MULHER EPP
Contratada

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 063/2021 - AMASPU

Publicação Nº 3124362

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 28D1BD9C6EBCB5CC7D182BD1EDE17FCFAE831478

Extrato de Termo Aditivo nº 063/2021 ao Contrato 043/2018
Partes: AMASPU - Autarquia Municipal de Assistência à Saúde dos Funcionários Públicos de Porto União e CLÍNICA DO CORAÇÃO DR LAURO
JOSÉ HERNER
Vigência: O prazo terá vigência prorrogada por 12 (doze) meses, cfe. Art. 57, II, da Lei 8.666/93.
Valor: O valor será aditivado em R$6.000,00 (seis mil reais) ao aludido contrato.
Porto União, SC, 25 de junho de 2021.
MARGARETH FLISSAK
Presidente AMASPU
ELISEU MIBACH
Curador AMASPU
CLÍNICA DO CORAÇÃO DR LAURO JOSÉ HERNER
Contratada

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 064/2021 - AMASPU

Publicação Nº 3124370

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AFF703FC6A8A9A689AA607C63F6C926203016D87

Extrato de Termo Aditivo nº 064/2021 ao Contrato 044/2018
Partes: AMASPU - Autarquia Municipal de Assistência à Saúde dos Funcionários Públicos de Porto União e FERNANDO KLEIN E CIA S/S
Vigência: O prazo terá vigência prorrogada por 12 (doze) meses, cfe. Art. 57, II, da Lei 8.666/93.
Valor: O valor será aditivado em R$6.000,00 (seis mil reais) ao aludido contrato.
Porto União, SC, 25 de junho de 2021.
MARGARETH FLISSAK
Presidente AMASPU
ELISEU MIBACH
Curador AMASPU
FERNANDO KLEIN E CIA S/S
Contratada

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 065/2021 - AMASPU

Publicação Nº 3124376

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 226BA64F755561948617F6AEA9B9A7CC7D241E65

Extrato de Termo Aditivo nº 065/2021 ao Contrato 014/2017
Partes: AMASPU - Autarquia Municipal de Assistência à Saúde dos Funcionários Públicos de Porto União e LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E
SERVIÇOS MÉDICOS DIAGNOSIS ME
Vigência: O prazo terá vigência prorrogada por 12 (doze) meses, cfe. Art. 57, II, da Lei 8.666/93.
Valor: O valor será aditivado em R$12.000,00 (doze mil reais) ao aludido contrato.
Porto União, SC, 25 de junho de 2021.
MARGARETH FLISSAK
Presidente AMASPU
ELISEU MIBACH
Curador AMASPU
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS DIAGNOSIS ME
Contratada

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1005

RESULTADO REMOÇÃO/LOTAÇÃO

Publicação Nº 3123861

LOTAÇÃO E REMOÇÃO
RESULTADO
A Secretaria Municipal da Educação, através da sua Secretária, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital, que divulga
o Resultado do Concurso de Lotação e Remoção, aos Professores Docentes 1º ao 5º Anos Iniciais e Professores Docentes 6º ao 9º Anos
Finais, conforme Lei nº 3.885 de 22 de junho de 2011, seção I e II.
Professor Docente 1º ao 5º Anos Iniciais
Nome
Gisele Gajdeczka

Ingresso
02/05/2012

Local Lotação
Núcleo Educacional da Lança

Sirlene Aparecida Grober

19/05/2021

Núcleo Educacional do Legru

Lotação/Remoção 2021/2022 CH
Núcleo Educacional do Legru 20
Núcleo Educacional João
20
Fernando Sobral

• Não houve Professor Docente 6º ao 9º Anos Finais, disciplina de Educação Física, interessado neste processo de Lotação e Remoção.
Porto União, 28 de junho de 2021.
ALDAIR WENGERKIEWICZ MUNCINELLI
Secretária Municipal da Educação

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA 003/2021 – ALTERADO 2

Publicação Nº 3123803

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 118/2021.
Retificação de Edital de Concorrência 003/2021 – ALTERADO 2.
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que houve alterações no Edital do Processo Licitatório supracitado. Diante das
alterações a data limite para recebimento das propostas passa a ser dia 16 de agosto de 2021 às 08h30min, com início da sessão pública
na mesma data, hora e local. O Edital e Arquivos encontram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Porto União www.portouniao.
sc.gov.br. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, e-mail liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.sc.gov.br e, fone (42) 3523-1155.
Porto União - SC, 28 de junho de 2021.
Eliseu Mibach
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA 004/2021 – ALTERADO 1

Publicação Nº 3124240

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 965DB8E2E1D1315110675CE3DD50A6976F02D927

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 159/2021.
Retificação de Edital de Concorrência 004/2021 – ALTERADO 1.
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que houve alterações no Edital do Processo Licitatório supracitado. Diante
das alterações a data limite para recebimento das propostas passa a ser dia 30 de julho de 2021 às 08h30min, com início da sessão pública
na mesma data, hora e local. O Edital e Arquivos encontram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Porto União www.portouniao.
sc.gov.br. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, e-mail liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.sc.gov.br e, fone (42) 3523-1155.
Porto União - SC, 28 de junho de 2021.
Eliseu Mibach
Prefeito Municipal
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Câmara Municipal
2021 CONTRATO 035 PROCESSO 028 DISPENSA 021 - EXTRATO DE CONTRATO

Publicação Nº 3124139

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FAF8907BBC2BA0ACD370FDE3FC77EFD4966F3FD5

Câmara de Vereadores de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato
Processo Licitatório n° 028/2021 – Dispensa de Licitação nº 024/2021

Contratante: PORTO UNIÃO – CÂMARA DE VEREADORS (CNPJ SOB n º 83.529.933/0001-06).
Contratada: SEGUROS SURA S.A (CNPJ sob nº 33.065.699/0001-27).
Objeto: Contratação de empresa para apólice do seguro do veículo oficial da Câmara de Vereadores.
Valores: R$ 1.436,01 (um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e um centavo).
Dotação Orçamentária:
Órgão 01 – Poder Legislativo de Porto União
Unidade 01 – Câmara de Vereadores de Porto União
Atividades – 2.001 – Manutenção das Atividades Legislativas
Modalidade – 3.3.90.100 – Aplicações Diretas
Complemento – 3.3.90.39.69.00.00.00 – Seguros em Geral
Foro: Comarca de Porto União (SC).
Base legal: Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93
Gildo Luiz Masselai
Presidente

2021 PROCESSO 028 DISPENSA 021 - ATO DE DISPENSA
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 3124115

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 85EFA4436182FC9BBED10EDF88F5004023B402AA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2021
Dispensa a Licitação com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93 em favor da Empresa SEGUROS SURA S.A, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 33.065.699/0001-27, sito na Avenida das Nações Unidas, nº 12995, andar 4, Brooklin Novo, São
Paulo – SP, CEP 04.578-000, para aquisição de apólice de seguro do veículo oficial da Câmara de Vereadores de Porto União, no valor total
de R$ 1.436,01 (um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e um centavos).
Porto União (SC), 28 de Junho de 2021.
Maira Teresinha Lusa
Presidente da Comissão de Licitação
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Pouso Redondo
Prefeitura
1 TERMO ADITVO APAE

Publicação Nº 3124213

1º TERMO ADITIVO
TERMO DE COLABORAÇÃO N. 001/2020
O MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO - SC, pessoa jurídica de direito público interno, sediado na Rua Antonio Carlos Thiesen, n.74, inscrita no
CNPJ 83.102.681/0001-26, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Oscar Gutz, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE POUSO REDONDO, entidade beneficente de assistência social, inscrita
no CNPJ sob nº 72.154.347/0001-08, sediada na Rua Ella Sthamer, nº419, Bairro Progresso, Pouso Redondo- SC, doravante denominada
CONTRATADA, , de comum acordo resolvem aditar o presente contrato, nos termos da Lei Nº 8.666/93, nas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O objetivo deste instrumento é a alteração do valor, considerando novas matriculas efetuadas no decorrer de 2021,
ainda tendo em vista a grande procura dos serviços prestados pela instituição, e demais fatores conforme apresentado em justificativa anexo
a este termo pela instituição. Ainda tem por objetivo prorrogação do prazo.
CLÁUSULA SEGUNDA – Para cumprir a finalidade do disposto na CLÁUSULA PRIMEIRA:
a) fica aditado o valor contratual passando a ser R$6500,00 (Seis mil e quinhentos reais mensais).
b) Fica alterado o prazo deste contrato, estabelecendo o prazo até 28 de Maio de 2022, para o cumprimento dos termos consignados no
objeto do presente contrato
CLÁUSULA TERCEIRA – As demais cláusulas permanecem inalteradas.
Pouso Redondo (SC), 28 de maio 2021.
Oscar Gutz
Prefeito Municipal.
Romy Denise Peters Fritsche - Presidente
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pouso Redondo – APAE
CNPJ 72.154.347/0001-08
Testemunhas:
Nome:________________________ Nome:______________________
CPF 					CPF:

1 TERMO CREDENCIAMENTO ALEXANDRE SERVIÇOS MEDICOS

Publicação Nº 3124220

TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/2021 FMS
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº06 2021
PROCESSO 12 2021
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO REDONDO E A Alexandre Schefer Fronza Clínica 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, Secretaria Municipal de Saúde, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro, a Alexandre Schefer Fronza Clínica Médica Ltda; pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.401.660/000101, com sede na Estrada Geral, Barra do Aterrado, s/n – município de Pouso Redondo, Santa Catarina, neste ato representado por Alexandre
Schefer Fronza , doravante denominada CONTRATADA, 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 065/2021 de 24/05/2021, 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
Credenciamento de médicos clinico geral, para atendimento nas dependências das unidades de saúde determinadas pela Secretaria de
Saúde, conforme valor e quantidade do anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
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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;
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;
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;
d) estabelecer mecanismos de controle da oferta e demanda de ações e serviços de saúde;

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1009

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 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$35,00 (trinta e cinco reais), sendo este o valor unitário para cada
consulta. A quantidade estimada de consultas anual é de 1400 consultas.
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 equivalente, relatórios
com os registros de consultas realizadas no sistema de informática da Secretaria de Saúde, e a emissão da Nota Fiscal correspondente aos
serviços prestados, no limite máximo de 200 consultas por mês;
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 subsequente;
e – A CONTRATANTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se a respeito dos recursos de glosas apresentados, a partir da data
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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 subseq-ente;
f – 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;
g – 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;
h – 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.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
As despesas para a execução deste contrato correrão por conta do Fundo Municipal de Saúde (FMS)
07/2021 - Un Orçamentaria 11.01 - Proj/Ativ. 2.035 – Elem. Despe. 3.3.90
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.
§ 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.
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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;
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 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; conseq-entemente, 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 002/2019 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
O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2021, a partir de sua assinatura, sendo prorrogável, 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 06/2021,
sendo necessário anotar no processo a origem e a autorização da revisão de valores, no caso, a publicação no Diário Oficial dos Municipios.
§ 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, 28 de junho de 2021
GERUZA LUECKMANN 			
Alexandre Schefer Fronza
Secretaria Municipal de Saúde 		
Representante Legal
CONTRATANTE 				CONTRATADA

1 TERMO DE CREDENACIMENTO ABS CALCETEIROS

Publicação Nº 3124222

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/2021
PROCESSO Nº 89 2021
CREDENCIAMENTO Nº 08 2021
Credenciamento de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de calceteiro, para atendimento de demandas da Secretaria de Planejamento
e Meio Ambiente e Secretaria de Obras, transportes e serviços Gerais, conforme Decreto Municipal nº051/2021 de 27/04/2021.
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O Município de Pouso Redondo, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Prefeito sr. Oscar Gutz, Prefeito Municipal, com
sede a Rua Antonio Carlos Thiesen, nº74, Independência, nesta cidade, CNPJ nº 83.102.681/0001-26, nos termos do Edital de Credenciamento nº 08/2021, CREDENCIA, através do presente, a empresa ABS CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, Rua Hilario Antonio Prim,
nº55, Casa, Ituporanga/SC CEP 88.400-000, CNPJ 11.210.469/0001-71, PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL ACIMA CITADO, ao
Município de Pouso Redondo, de acordo com as seguintes condições:
I - OBJETO
O Credenciamento tem por objeto chamamento público para fins de credenciamento de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de calceteiros, colocação de tubos e construção de bocas de lobo no Município de Pouso Redondo.
II - DO PREÇO
O preço ajustado entre as partes será de acordo com tabela constante no item 13.1 do edital aceito pelo credenciado no momento da apresentação da documentação e proposta, estando inclusos taxas e outros dispêndios necessários para o cumprimento do objeto.
Item

Quantidade

Unid.

1

20.000,00

M2

2

20.000,00

M

3

5.000,00

M2

4

10.000,00

M2

Marca

Descrição
MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM
BLOCOS INTERTRAVADOS DE
CONCRETO (PAVER CINZA, VERMELHO PODOTÁTIL
DIRECIONAL e/ou ALERTA),
e=6cm, FCK 35mpa, assentados sobre colchão de areia ou
pedrisco, com rejuntamento.
Incluído compactação da base,
alinhamento e corte dos blocos
de paver
MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE
CONCRETO, incluído escavação, alinhamento, reaterro e
compactação. arredondamento
em raios de esquinas, guias
rebaixadas em acessos dentre
outras peculiaridades.
MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO EM
LAJOTAS E/OU PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, incluído
retirada do pavimento existente, estabilização, compactação
e nivelamento da base de
pavimentação, e recolocação
do pavimento em calçamento
de lajotas e/ou pavimento em
paralelepípedos.
MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO EM
LAJOTAS E/OU PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, incluído
retirada do pavimento existente, estabilização, compactação
e nivelamento da base de
pavimentação, e recolocação
do pavimento em calçamento
de lajotas e/ou pavimento em
paralelepípedos, e utilização de
retroescavadeira.

Total

Preço Unit. Máximo

Preço Total

20,00

400000,00

12,00

240000,00

18,00

90000,00

22,00

220000,00

950.000,00

III - Direitos e Responsabilidades das Partes
Parágrafo primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA
perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
Parágrafo segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento e,
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do presente termo.
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Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente Contrato;
c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;
IV – Rescisão
O presente termo poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art.78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art.77, da Lei
nº 8.666/93.
V – Legislação Aplicável
O presente Instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
VI – Duração
A vigência do presente contrato será contada a partir da data da sua assinatura até 12 meses, podendo ser prorrogado através de termo
aditivo.
VII – Casos Omissos
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.
VIII Foro
Fica eleito o Foro da Comarca de Trombudo Central, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo, por si e seus sucessores, em duas vias iguais, e rubricadas para
todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Pouso Redondo, 28 de junho de 2021.
OSCAR GUTZ
Município de
Pouso Redondo
ABS Construção e Pavimentações Ltda Me – Representante Legal
CNPJ 11.210.469/0001-71
Representante Legal
TESTEMUNHAS:
_____________________________ __________________________
CPF: 				CPF:

1º TERMO ADITVO LZK CT 09 2021

Publicação Nº 3124212

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO
CNPJ 83.102.681/0001-26
Rua Antonio C. Thiesen, 74 – Fone 47-3545-8700
89.172-000 — Pouso Redondo — Santa Catarina
1º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 009/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO, inscrita no CNPJ Nº 83.102.681/0001-26 e a Empresa LZK CONSTRUTORA LTDA, estabelecida a Rua 23 de julho, nº136, Centro, Pouso Redondo/SC, inscrita no CNPJ sob nº 07.455.659/0001-81, doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo resolvem aditar o presente contrato, nos termos da Lei Nº 8.666/93, Art. 57 Inciso II, nas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditada a cláusula quarta deste contrato modificando o valor contratual inicial, devido ao fato de que houve elevação no custo do insumo cimento asfáltico de petróleo (CAP 50/70), conforme requerimento anexo, parecer técnico setor de planejamento,
parecer contábil e jurídico, que impacta em um acréscimo de 12,09017857%, sobre o saldo restante do contrato, sendo para o item 06 um
aumento de 17,70%, e para os itens 7 e 8 um aumento de 9,16%, itens estes que possuem este material na composição.
CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas permanecem inalteradas.
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Pouso Redondo (SC), 28 de junho de 2021.
OSCAR GUTZ – Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Pouso Redondo – Contratante
LZK CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.455.659/0001-81
Representante Legal
TESTEMUNHAS:
_____________________________ __________________________
CPF: 				CPF:

2 TERMO ADITIVO GESSNER

Publicação Nº 3124214

2º TERMO ADITIVO
PROCESSO Nº070 2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº52/2020
ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº41/2020
O MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO, inscrito no CNPJ Nº 83.102.681/0001-26 e a empresa GESSNER TERRAPLANAGEM, MINERAÇÃO
E LOCAÇÕES LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, sito a Av. Arthur Muller, n813, Trombudo Central/SC, inscrita no CNPJ sob o nº
20.611.210/0001-23, já qualificadas na ata de registro de preços supracitada, de comum acordo resolvem aditar o presente contrato, nos
termos da Lei Nº 8.666/93, § 1º do Art. 65, nas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditado o valor da hora trabalhada, nos itens 02 e 05, passando a ser R$196,71 (Cento e noventa e seis reais e
setenta e um centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas permanecem inalteradas.
Pouso Redondo (SC), 21 de maio de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL EMPRESA
__________________________ ______________________________
OSCAR GUTZ 			
GESSNER TER, MIN. E LOC. LTDA
Município de Pouso Redondo
CNPJ nº: 20.611.210/0001-23
Contratante 			Contratado
Testemunha 1ª 			

Testemunha 2ª

CPF: CPF:

2 TERMO DE CREDENCIAMENTO TECNOTERRA CALCETEIROS

Publicação Nº 3124225

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº002/2021
PROCESSO Nº 89 2021
CREDENCIAMENTO Nº 08 2021
Credenciamento de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de calceteiro, para atendimento de demandas da Secretaria de Planejamento
e Meio Ambiente e Secretaria de Obras, transportes e serviços Gerais, conforme Decreto Municipal nº051/2021 de 27/04/2021.
O Município de Pouso Redondo, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Prefeito sr. Oscar Gutz, Prefeito Municipal, com
sede a Rua Antonio Carlos Thiesen, nº74, Independência, nesta cidade, CNPJ nº 83.102.681/0001-26, nos termos do Edital de Credenciamento nº 08/2021, CREDENCIA, através do presente, a empresa TECNOTERRA HG CONSTRUÇÕES LTDA, Rua Otto Reif, nº342, Pouso
Redondo/SC CEP 89.172-000, CNPJ 39.372.004/0001-36, PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL ACIMA CITADO, ao Município de
Pouso Redondo, de acordo com as seguintes condições:
I - OBJETO
O Credenciamento tem por objeto chamamento público para fins de credenciamento de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de calceteiros, colocação de tubos e construção de bocas de lobo no Município de Pouso Redondo.
II - DO PREÇO
O preço ajustado entre as partes será de acordo com tabela constante no item 13.1 do edital aceito pelo credenciado no momento da
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apresentação da documentação e proposta, estando inclusos taxas e outros dispêndios necessários para o cumprimento do objeto.
Item

Quantidade

Unid.

1

20.000,00

M2

2

20.000,00

M

3

5.000,00

M2

4

10.000,00

M2

Marca

Descrição
MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM
BLOCOS INTERTRAVADOS DE
CONCRETO (PAVER CINZA,
VERMELHO PODOTÁTIL DIRECIONAL e/ou ALERTA), e=6cm,
FCK 35mpa, assentados sobre
colchão de areia ou pedrisco,
com rejuntamento. Incluído
compactação da base, alinhamento e corte dos blocos de
paver
MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, incluído escavação, alinhamento, reaterro e compactação.
arredondamento em raios de
esquinas, guias rebaixadas em
acessos dentre outras peculiaridades.
MÃO DE OBRA PARA CONSERTO
DE CALÇAMENTO EM LAJOTAS
E/OU PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, incluído retirada do
pavimento existente, estabilização, compactação e nivelamento
da base de pavimentação, e
recolocação do pavimento em
calçamento de lajotas e/ou pavimento em paralelepípedos.
MÃO DE OBRA PARA CONSERTO
DE CALÇAMENTO EM LAJOTAS
E/OU PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, incluído retirada do
pavimento existente, estabilização, compactação e nivelamento
da base de pavimentação, e
recolocação do pavimento em
calçamento de lajotas e/ou pavimento em paralelepípedos, e
utilização de retroescavadeira.

Total

Preço Unit. Máximo

Preço Total

20,00

400000,00

12,00

240000,00

18,00

90000,00

22,00

220000,00

950.000,00

III - Direitos e Responsabilidades das Partes
Parágrafo primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA
perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
Parágrafo segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento e,
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do presente termo.
Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente Contrato;
c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;
IV – Rescisão
O presente termo poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art.78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art.77, da Lei
nº 8.666/93.
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V – Legislação Aplicável
O presente Instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
VI – Duração
A vigência do presente contrato será contada a partir da data da sua assinatura até 12 meses, podendo ser prorrogado através de termo
aditivo.
VII – Casos Omissos
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.
VIII Foro
Fica eleito o Foro da Comarca de Trombudo Central, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo, por si e seus sucessores, em duas vias iguais, e rubricadas para
todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Pouso Redondo, 28 de junho de 2021.
OSCAR GUTZ
Município de
Pouso Redondo
TECNOTERRA HG CONSTRUÇÕES LTDA – Representante Legal
CNPJ 39.372.004/0001-36
Representante Legal
TESTEMUNHAS:
_____________________________ __________________________
CPF: 				CPF:

3 TERMO DE CREDENCIAMENTO ALPHA CALCETEIROS

Publicação Nº 3124228

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2021
PROCESSO Nº 89 2021
CREDENCIAMENTO Nº 08 2021
Credenciamento de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de calceteiro, para atendimento de demandas da Secretaria de Planejamento
e Meio Ambiente e Secretaria de Obras, transportes e serviços Gerais, conforme Decreto Municipal nº051/2021 de 27/04/2021.
O Município de Pouso Redondo, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Prefeito sr. Oscar Gutz, Prefeito Municipal, com
sede a Rua Antonio Carlos Thiesen, nº74, Independência, nesta cidade, CNPJ nº 83.102.681/0001-26, nos termos do Edital de Credenciamento nº 08/2021, CREDENCIA, através do presente, a empresa ALPHA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, Rua Avenida 29 de Novembro, 1.559, casa, centro, Chapadao do lageado SC, CEP 88407000, CNPJ 41.192.362/0001-09, PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO
EDITAL ACIMA CITADO, ao Município de Pouso Redondo, de acordo com as seguintes condições:
I - OBJETO
O Credenciamento tem por objeto chamamento público para fins de credenciamento de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de calceteiros, colocação de tubos e construção de bocas de lobo no Município de Pouso Redondo.
II - DO PREÇO
O preço ajustado entre as partes será de acordo com tabela constante no item 13.1 do edital aceito pelo credenciado no momento da apresentação da documentação e proposta, estando inclusos taxas e outros dispêndios necessários para o cumprimento do objeto.
Item

Quantidade

Unid.

1

20.000,00

M2

2

20.000,00

M

3

5.000,00

M2

Marca

ASSINADO DIGITALMENTE

Descrição
MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCOS
INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER CINZA, VERMELHO
PODOTÁTIL DIRECIONAL e/ou ALERTA), e=6cm, FCK 35mpa,
assentados sobre colchão de areia ou pedrisco, com rejuntamento. Incluído compactação da base, alinhamento e corte dos blocos
de paver
MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO,
incluído escavação, alinhamento, reaterro e compactação. arredondamento em raios de esquinas, guias rebaixadas em acessos
dentre outras peculiaridades.
MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO EM LAJOTAS
E/OU PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, incluído retirada do pavimento existente, estabilização, compactação e nivelamento da
base de pavimentação, e recolocação do pavimento em calçamento de lajotas e/ou pavimento em paralelepípedos.

Preço Unit. Máximo

Preço Total

20,00

400000,00

12,00

240000,00

18,00

90000,00
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10.000,00

M2

DOM/SC - Edição N° 3545
MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO EM LAJOTAS
E/OU PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, incluído retirada do
pavimento existente, estabilização, compactação e nivelamento
da base de pavimentação, e recolocação do pavimento em calçamento de lajotas e/ou pavimento em paralelepípedos, e utilização
de retroescavadeira.

Total
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22,00

220000,00

950.000,00

III - Direitos e Responsabilidades das Partes
Parágrafo primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA
perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
Parágrafo segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento e,
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do presente termo.
Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente Contrato;
c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;
IV – Rescisão
O presente termo poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art.78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art.77, da Lei
nº 8.666/93.
V – Legislação Aplicável
O presente Instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
VI – Duração
A vigência do presente contrato será contada a partir da data da sua assinatura até 12 meses, podendo ser prorrogado através de termo
aditivo.
VII – Casos Omissos
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.
VIII Foro
Fica eleito o Foro da Comarca de Trombudo Central, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo, por si e seus sucessores, em duas vias iguais, e rubricadas para
todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Pouso Redondo, 28 de junho de 2021.
OSCAR GUTZ
Município de
Pouso Redondo
ALPHA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – Representante Legal
CNPJ 41.192.362/0001-09
Representante Legal
TESTEMUNHAS:
_____________________________ __________________________
CPF: 				CPF:
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ATO Nº 10 - DIVULGA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS DO EDITAL Nº 001/2021 DO
CONCURSO PÚBLICO

Publicação Nº 3124713

MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO
CONCURSO PÚBLICO 001/2021

ATO Nº 10
DIVULGA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS DO EDITAL Nº 001/2021 DO
CONCURSO PÚBLICO.

O Senhor, OSCAR GUTZ Prefeito do Município de Pouso Redondo, no uso de suas
atribuições legais, em conjunto com a Comissão Municipal de Concurso Público e com
o Centro de Estudos Uniase, torna público o que segue:

1.

O Gabarito preliminar das respostas das questões objetivas aplicadas no Concurso Público 001/2021, constam
abaixo divulgadas, em ordem de cargo por período.

2.

Os questionamentos pontuados nas atas de aplicação de provas de cada sala, foram analisados e a banca anulou
de oficio a questão cujo erro era incontestável e que afetava a escolha do candidato, demais anotações o
candidato deve entrar com recurso devidamente fundamentado.

3.

O prazo de recurso contra a aplicação da prova escrita objetiva e questões da prova, poderão ser interpostos
nos dias 29/06 a 01/07/2021, conforme edital.

4.

Um caderno de cada prova de cada cargo, consta divulgado na área restrita do candidato, em “minhas
inscrições” – “gerenciar inscrições – “arquivos do edital”, para consulta das questões aplicadas e formulação
de possíveis recursos, devendo o candidato entrar com login e senha para acessar.
GABARITO PRELIMINAR

MATUTINO
01. Auxiliar de Consultório Dentário - Ensino Fundamental
1
2
3
4
5
6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C

D

B

D

A

A

C

B

D

B

A

B

C

D

C

A

D

C

C

D

21 22 23 24 25
A

C

D

C

B

02. Lavador e Lubrificador de veículos - Ensino Fundamental
1
2
3
4
5
6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C

D

B

D

A

A

C

B

D

B

A

B

C

D

C

C

A

C

B

D

21 22 23 24 25
B

D

D

A

C

03. Motorista de Ônibus de Transporte Escolar - Ensino Fundamental
1
2
3
4
5
6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C

D

B

D

A

A

C

B

D

B

A

B

C

D

C

C

A

C

A

C

21 22 23 24 25
B

D

B

D

A
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04. Operador de Britador - Ensino Fundamental
1
2
3
4
5
6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C

D

B

D

A

A

C

B

D

B

A

B

C

D

C

C

A

C

B

D

21 22 23 24 25
B

A

C

D

B

05. Operador de Máquina em Geral - Ensino Fundamental
1
2
3
4
5
6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C

D

B

D

A

A

C

B

D

B

A

B

C

D

C

C

A

C

B

A

21 22 23 24 25
D

B

C

A

D

Ensino Superior
10. Professor de Anos Iniciais - Ensino Superior
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B

D

A

B

C

D

D

A

A

B

D

C

B

A

D

A

D

B

D

D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
C

A

D

A

C

B

C

D

A

B

D

B

C

A

C

B

D

A

C

D

11. Professor de Arte - Ensino Superior
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B

D

A

B

C

D

D

A

A

B

D

C

B

A

D

A

D

B

D

D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
C

A

D

A

C

B

C

D

C

B

A

C

C

D

B

A

C

A

A

D

12. Professor de Educação Física - Ensino Superior
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B

D

A

B

C

D

D

A

A

B

D

C

B

A

D

A

D

B

D

D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
C

A

D

A

C

B

C

D

A

B

C

A

D

B

C

A

C

D

A

C

13. Professor de Educação Infantil - Ensino Superior
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B

D

A

B

C

D

D

A

A

B

D

C

B

A

D

A

D

B

D

D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
C

A

D

A

C

B

C

D

A

B

C

B

D

A

C

C

D

A

D

C

14. Professor de Geografia - Ensino Superior
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B

D

A

B

C

D

D

A

A

B

D

C

B

A

D

A

D

B

D

D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
C

A

D

A

C
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B

C

D

A

B

A

C

A

D

B

B

D

A

C

A
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15. Professor de História - Ensino Superior
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B

D

A

B

C

D

D

A

A

B

D

C

B

A

D

A

D

B

D

D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
C

A

D

A

C

B

C

D

A

B

D

C

B

D

A

C

C

A

D

C

16. Professor de Inglês - Ensino Superior
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B

D

A

B

C

D

D

A

A

B

D

C

B

A

D

A

D

B

D

D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
C

A

D

A

C

B

C

D

A

B

A

B

D

C

A

D

B

C

D

A

17. Professor de Língua Portuguesa - Ensino Superior
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B

D

A

B

C

D

D

A

A

B

D

C

B

A

D

A

D

B

D

D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
C A D A C B C D A B C
34 – Anulada de ofício – duas alternativas iguais.

D

A

X

D

B

C

C

D

A

18. Professor de Matemática - Ensino Superior
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B

D

A

B

C

D

D

A

A

B

D

C

B

A

D

A

D

B

D

D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
C

A

D

A

C

B

C

D

A

B

A

D

A

D

B

B

A

C

B

A

VESPERTINO
06. Agente de Organização Escolar - Ensino Médio
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B

D

B

D

C

A

D

B

A

C

D

B

C

B

C

A

D

D

A

C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
D

B

C

B

A

C

D

A

B

07. Educador Social - Ensino Médio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B

D

B

D

C

A

D

B

A

C

B

A

D

A

C

B

C

A

D

B

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C

D

B

C

B

C

A

D

D

A

C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
D

B

C

B

A

C

A

D

A

D

B

B

C

D

B

D

C

A

C

B

08. Monitor de Transporte Escolar - Ensino Médio
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B

D

B

D

C

A

D

B

A

C

D

B

C

B

C

A

D

D

A

C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
D

B

C

B

A
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C

A

B

D

D

C

B

D

C

D

B
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09. Técnico de Segurança do Trabalho - Ensino Médio
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B

D

B

D

C

A

D

B

A

C

D

B

C

B

C

A

D

D

A

C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
C

A

D

B

C

B

C

D

C

D

D

A

D

A

D

C

B

B

D

B

Ensino superior
14 – Anulada de ofício – no enunciado 9,500m2, onde estava vírgula deveria ser ponto
19. Analista Contábil - Ensino Superior
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C

D

A

D

C

A

B

C

A

C

D

C

A

X

D

A

C

B

A

D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B

C

D

B

C

D

A

B

C

A

B

C

C

A

C

C

D

C

D

D

20. Assistente Social - Ensino Superior
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C

D

A

D

C

A

B

C

A

C

D

C

A

X

D

A

C

B

A

D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B

C

D

B

C

D

A

B

C

A

A

D

A

C

D

C

D

B

C

A

21. Engenheiro Ambiental - Ensino Superior
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C

D

A

D

C

A

B

C

A

C

D

C

A

X

D

A

C

B

A

D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B

A

B

C

A

22. Médico - Ensino Superior
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C

A

C

C

C

D

D

A

B

D

C

C

D

A

B

D

D

C

C

B

A

D

X

A

D

C

A

B

C

A

B

B

A

D

D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B

C

D

B

C

D

A

B

C

A

D

A

B

A

C

C

B

A

D

C

23. Médico Veterinário - Ensino Superior
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C

D

A

D

C

A

B

C

A

C

D

C

A

X

D

A

C

B

A

D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO
CONCURSO PÚBLICO 001/2021

25. Pedagogo da Assistência Social - Ensino Superior
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POUSO REDONDO/SC, 28 de junho de 2021.

OSCAR GUTZ
PREFEITO MUNICIPAL
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Presidente Castello Branco
Prefeitura
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2021

Publicação Nº 3123955

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2021
CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

CONTRATADO:

ELETRO INSTALADORA FRANCESCHINA EIRELI
O objeto da presente dispensa de licitação consiste na contratação de
empresa especializada para aquisição de bomba recalque e peças para instalação em booster na comunidade de Linha Taquaral, interior do Município
de Presidente Castello Branco/SC.
O valor a ser pago à Contratada pela aquisição do equipamento é a importância de R$ 8.422,00 (oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais), valor
este que o Contratante pagará a Contratada em até 30 (trinta) dias após a
entrega do equipamento, efetiva apresentação da nota fiscal e atestado do
Fiscal de Contrato nomeado pelo Município nesta nota, que será feito através de crédito em conta na instituição Financeira indicada pela empresa.

OBJETO:

VALOR:

FUNDAMENTO:

Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGAÇÃO:

28/06/2021

VIGÊNCIA:

31/12/2021

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2021

Publicação Nº 3123969

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2021
CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

CONTRATADO:

FERROEST INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS E FUNILARIA LTDA
O objeto da presente dispensa de licitação consiste na contratação de
empresa especializada para aquisição e instalação de guarda corpo de aço
galvanizado na ponte localizada entre as comunidades de Linha Divisa,
interior do Município de Presidente Castello Branco/SC e Linha Caravággio,
interior do Município de Concórdia/SC. A referida Contratação visa cumprir
o Oficio nº 0120/2021/03PJ/COM do Ministério Público do Estado de Santa
Catarina, da 3ª Promotoria de Justiça de Concórdia redigido em 08 de
março de 2021.
O valor a ser pago à Contratada pela aquisição e instalação do guarda
corpo é a importância de R$ 17.248,00 (dezessete mil, duzentos e quarenta
e oito reais reais), valor este que o Contratante pagará a Contratada em até
30 (trinta) dias após a entrega e instalação, efetiva apresentação da nota
fiscal e atestado do Fiscal de Contrato nomeado pelo Município nesta nota,
que será feito através de crédito em conta na instituição Financeira indicada
pela empresa.

OBJETO:

VALOR:

FUNDAMENTO:

Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGAÇÃO:

28/06/2021

VIGÊNCIA:

31/12/2021
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Publicação Nº 3124191

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE TÍTULOS
Nº 03/2021
EXTRATO
O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO, ESTADO DE SANTA CATARINA estabelece e divulga normas para o Processo Seletivo
Simplificado, destinado a Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público, nos termos do que preconiza o artigo 37, inciso IX da
CF, regulamentado pela a Lei Municipal nº. 1.270/2005 de 07 de abril de 2005 e suas alterações posteriores, visando suprir as necessidades
de profissional enfermeiro(a), para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social, em virtude do afastamento das atividades
presenciais da titular do cargo, cujo certame é regido pelas normas do presente Edital e seus anexos, com inscrições a realizarem-se no
período de 29 de junho de 2021 a 05 de julho de 2021, das 07:30 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas, na sede da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, sito à Rua Alberto Ernesto Lang, 29 - centro. Os requisitos para a inscrição
e os critérios para a seleção (íntegra do edital) encontram-se publicados no Quadro Mural do Edifício Sede da Prefeitura Municipal, sito à
Rua Alberto Ernesto Lang, 29, da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças e no site www.castellobranco.sc.gov.br.
Maiores informações na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças no horário de expediente, ou pelo telefone: (49)
3457-1122.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
GABINETE DO PREFEITO, 28 de junho de 2021.
TARCILIO SECCO
Prefeito Municipal
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Presidente Getúlio
Prefeitura
PROCESSO ADMINISTRATIVO 135 2021

Publicação Nº 3123799
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 44AC02A4242909220A9AB0B6A9B4DF1C2096EEF7

AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO
PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 135/2021

O Município de Presidente Getúlio/SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, torna público a todos os interessados, que estará
realizando licitação cujo Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS
A entrega dos envelopes acontecerá no dia 12/07/2021 às 09h00min. A sessão de abertura será às 09h15min da mesma data, na Sala de
Licitações da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC. Informações: Departamento de Compras e Licitações, sito Praça Otto M-ller, nº
10, nesta cidade e retirada do Edital no site: https://presidentegetulio.atende.net
Presidente Getúlio/SC, em 28 de junho de 2021
Nelson Virtuoso – Prefeito

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93/2021

Publicação Nº 3123584
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0404AC3459CE5DABFCAD8F084957A955B8C7E02E

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93/2021
DO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57/2021
OBJETO: CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE TERRENO PARA EXPLORAÇÃO DE CASCALHO
CONTRATADA: INGOMAR FEY
FUNDAMENTO LEGAL: INCISO X, ART. 24, LEI FEDERAL Nº 8.666/93
VALOR TOTAL: R$15.184,80
CPF Nº 383.809.949-49
VIGÊNCIA: 28/06/2022
Presidente Getúlio, 28 de junho de 2021.
Nelson Virtuoso – Prefeito Municipal
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PARECER PROVISORIO DO CHAMAMENTO PUBLICO 004/2021 - QUADRO DE VAGAS 29/2021 - EDUCAÇÃO

Publicação Nº 3124502

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2021
QUADRO DE VAGAS Nº 29/2021/SECD
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
O Secretário de Educação, Cultura e Desporto de Presidente Getúlio, Sr. Paulo Cesar
Longen, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de
Presidente Getúlio e a Portaria Municipal nº 007/2020, torna pública a classificação
provisória dos inscritos no Edital de Chamada Pública nº 04/2021, referente ao Quadro
de Vagas nº 29/2021/SECD, para a contratação de pessoal admitido em caráter
temporário, após análise das inscrições, de acordo com as normas previstas neste Edital.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – NÃO HABILITADO
INSCRIÇÕES DEFERIDAS:
1º Alionara Becker
Critério: Maior escolaridade – Cursando Licenciatura em Pedagogia (8ª fase)
2º Dominique Elena Schad Casas
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – COZINHA
INSCRIÇÕES DEFERIDAS:
1º Iranilde dos Santos Ferreira
Critério: Maior tempo de atuação no serviço público (10 meses e 29 dias)
2º Josiane Brito Gomes
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – LIMPEZA
INSCRIÇÕES DEFERIDAS:
1º Kacieli Tombini
Critério: Maior tempo de atuação no serviço público (29 dias)
2º Josiane Brito Gomes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

INSCRIÇÃO INDEFERIDA:
Vilmar Kloth
Motivo: Não apresentou a documentação exigida no item 3.2 do Edital de Chamada
Pública nº 04/2021.
Presidente Getúlio, 28 de junho de 2021.
Assinado de forma

PAULO CESAR digital por PAULO
LONGEN:0399 CESAR
LONGEN:03991072904
Dados: 2021.06.28
1072904
15:46:45 -03'00'

______________________________
Secretário de Educação,
Cultura e Desporto
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Presidente Nereu
Prefeitura
CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 01/2017

Publicação Nº 3124504

CONVOCAÇÃO
ILMO (A) SENHOR (A)
MARLETE PETRI
Em conformidade com a lei Complementar Nº 001/2002 e Decreto Municipal Nº 04/2018 que homologou o resultado do Concurso Público
Nº 01/2017, prorrogado pelo Decreto Nº 07/2020, CONVOCAMOS Vossa Senhoria para que no prazo máximo de 30 dias a contar do recebimento desta, compareça, ao Setor de pessoal, munido da documentação em anexo para tomar posse do cargo de PROFESSOR 20H no
qual foi aprovado (a).
Presidente Nereu, 28 de Junho de 2021.
CELSO AUGUSTO VIEIRA
Prefeito Municipal

PORTARIA 242/2021

Publicação Nº 3125122

PORTARIA N.º 242 DE 01 DE JUNHO DE 2021.
DESIGNA SERVIDOR COMO ESPECIFICA
CELSO AUGUSTO VIEIRA, Prefeito do Município de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e de acordo com a instrução normativa TC 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina baixa a seguinte:
PORTARIA
Art. 1.° - Designa a servidora ELIANE SCHAUFELBERGER, Diretora de Saúde, como responsável realização de despesas sob o regime de
adiantamento da Secretaria Municipal de Saúde, tendo poderes para isoladamente ABRIR CONTAS DE DEPOSITO ESPECIFICA, RECEBER,
PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO, SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS, REQUISITAR CARTÃO ELETRÔNICO, CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS, EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO E EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO.
Art. 2. ° - Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
Presidente Nereu, 01 de Junho de 2021.
CELSO AUGUSTO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 243/2021

Publicação Nº 3125124

PORTARIA N°. 243 DE 01 DE JUNHO DE 2021.
CONCEDE FÉRIAS PARCIAIS A SERVIDOR COMO ESPECIFICA
CELSO AUGUSTO VIEIRA, Prefeito do Município de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, baixa a seguinte:
PORTARIA
Art. 1° - Ficam concedidas férias parciais (15 dias) a CLAUDIA APARECIDA DA SILVA, Agente Administrativo, pelo período de 01 de Junho
de 2021 a 15 de Junho de 2021 , relativo ao período aquisitivo de 01/06/2020 a 31/05/2021.
Parágrafo Único – Em conformidade com a Art. 115, § 6º da Lei Complementar Nº. 001/2002 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
os 10 (dez) Primeiros dias (01/06/2021 á 10/06/2021) de suas férias foram indenizados.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios –
DOM.
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Presidente Nereu, 01 de Junho de 2021.
CELSO AUGUSTO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 244/2021

Publicação Nº 3125127

PORTARIA N°. 244 DE 07 DE JUNHO DE 2021.
CONCEDE FÉRIAS PARCIAIS A SERVIDOR COMO ESPECIFICA
CELSO AUGUSTO VIEIRA, Prefeito do Município de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, baixa a seguinte:
PORTARIA
Art. 1° - Ficam concedido férias a LUIZA RODRIGUES PADILHA CASARIL, Aux. de Serviços Gerais, pelo período de 07 de Junho de 2021 a
21 de Junho de 2021, relativo ao período aquisitivo de 08/03/2020 à 07/03/2021.
Art. 2.°- Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
Presidente Nereu, 07 de Junho de 2021.
CELSO AUGUSTO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 69/2021 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO
DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR /PNAE, DEVIDO A ALTERAÇÃO NAS QUANTIDADES DO
TERMO DE REFERÊNCIA

Publicação Nº 3123668

LICITAÇÕES E
CONTRATOS
Fls..........................
Rubrica

Edital de Chamada Pública N.°69/2021.
Processo Administrativo N°. 69/2021.
A Prefeitura do Município De Presidente Nereu, pessoa jurídica de direito
público, com sede à Praça Leão Dehon, inscrita no CNPJ sob n.º
83.102.699/0001-28, representada neste ato pelo Secretária municipal de
Educação Ana Paula Prim, no uso de suas prerrogativas legais e considerando
o disposto no art. 21, da Resolução/CD/FNDE n° 38, de 16/07/2009, Lei federal
n° 11.947/09 Decreto Federal n° 8.473 de 22 de junho de 2015, torna público
saber para conhecimento dos interessados, que está realizando
Credenciamento a partir do dia 25/06/2021 até dia 17/12/2021, PARA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO
ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
/PNAE, COM FINALIDADE DE APRESENTAR PROJETO DE VENDA DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA PARA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR e habilitação dos fornecedores.
1 - DA HABILITAÇÃO
Para o processo de habilitação os fornecedores da Agricultura Familiar deverão
entregar as Entidades Executoras os documentos prescritos nos § 2º e § 3º, do
art. 22 da Resolução/CD/FNDE n° 38, de 16/07/2009, Lei Federal n° 11.947/09,
DECRETO FEDERAL N° 8.473, de 22 de junho de 2015 e suas alterações.
1.1. Os Grupos Informais de Agricultores Familiares deverão entregar:
a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
b) cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP principal, ou extrato da
DAP, de cada Agricultor Familiar participante;
c) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, elaborado conjuntamente entre o Grupo Informal e a
Entidade Articuladora e assinado por todos os Agricultores Familiares
participantes;
d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o
caso.
e) Documento comprobatório que produz produtos alimentícios sem agrotóxico,
f) Cópias das certidões negativas Municipais, Estadual e federal.
1.2. Os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores
Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações deverão
entregar:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica para
associações e cooperativas;
c) cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e
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Dívida Ativa da União;
d) cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada
na Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, no caso de associações. No caso de empreendimentos
familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em
Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica;
e) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar;
e) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o
caso.
F) Documento comprobatório que produz produtos alimentícios sem
agrotóxicos;
2. O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP por ano, conforme disciplinado no art.
24 da Resolução CD/FNDE n.º 38, de 16/07/2009, DECRETO FEDERAL N°
8.473 de 22 de junho de 2015 e suas alterações.
3 - DOS PRODUTOS
Gêneros alimentícios a serem adquiridos para alimentação escolar:
ANEXO III

INEXIGIBILIDADE REGISTRO DE PREÇO Nº. .../20....

INEXIGIBILIDADE

TERMO DE REFERÊNCIA

TER

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOObjeto: CREDENCIAMENTO
AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOALIMENTÍCIOS DA AGRICU
ESCOLAR /PNAE, COM FINALIDADE DE APRESENTAR PROJETO DEREDE DE ENSINO MUNICIPA
VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Item

Quantid Unidade Produto
Valor Máximo Valor Máximo
ade
Unitário
Total
1
50 KILOGRA ABÓBORA SECA:, IN NATURA, PROCEDENTE DE
R$5,00
R$ 250,00
MA ESPÉCIES GENUÍNAS E SÃS, CASCA LIMPA E SEM
MANCHAS, POLPA ÍNTEGRA E FIRME. ISENTO DE
LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU
BIOLÓGICA MATÉRIA TERROSA, SUJIDADES OU
CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE
EXTERNA, LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS,
PARASITAS E LARVAS..
2
50 KILOGRA ABOBRINHA VERDE: DE COLORAÇÃO VERDE CLARA,
R$8,16
R$ 408,00
MA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME, INTACTA, TAMANHO
UNIFORME, POLPA INTEGRA, SEM MACHUCADOS,
MANCHAS E SUJIDADES, GRAU DE MATURAÇÃO QUE
PERMITA A MANIPULAÇÃO
3
70 KILOGRA AIPIM, DESCASCADO, TIPO BRANCO, DE PRIMEIRA
R$7,33
R$ 513,10
MA QUALIDADE, SEM RUPTURAS OU DEFEITOS, LIVRE DE
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4

180

5

10

6

230

7

80

8

50

9

80

10

100

11

120

12

80

13

80

14

150

15

100

16

200

17

120

TERRA E CORPOS ESTRANHOS. ACONDICIONADO EM
EMBALAGENS DE 1KG COM DATA DE EMBALAGEM E
VALIDADE.
UNIDADE ALFACE:CRESPA OU LISA, DE BOA QUALIDADE,
COLORAÇÃO VERDE, FRESCOS, FOLHAS FIRMES,
LIMPAS E BRILHANTES E SEPARADOS EM MAÇOS
PADRONIZADOS,
PROCEDENTE
DE
ESPÉCIES
GENUÍNAS E SÃS. ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM
FÍSICAS, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, SUBSTÂNCIAS
TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS
ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, INSETOS,
PARASITAS, LARVAS
KILOGRA ALHO: BULBO INTEIRO, NACIONAL, BOA QUALIDADE,
MA FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA
OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO
E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM
DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS
E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICOS
COM 500G CADA.
KILOGRA BATATA DOCE, DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, LAVADA,
MA FIRME E INTACTA, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA
OU MECÂNICA (RACHADURAS, CORTES); TAMANHO E
COLORAÇÃO UNIFORMES. EM QUILOGRAMA
KILOGRA BETERRABA, DE 1º QUALIDADE, IN NATURA, SEM
MA FOLHAS, BULBOS DE TAMANHO MÉDIO, UNIFORME,
SEM FERIMENTOS E DEFEITOS, SEM CORPOS
ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA À SUPERFÍCIE
EXTERNA. EM QUILOGRAMA
KILOGRA BRÓCOLIS, IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, COM
MA FOLHAS,
FLORES
DE
COLORAÇÃO
VERDE,
UNIFORME, FRESCAS E SEM MANCHAS, INTACTAS,
CABEÇAS FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, SEM
FERIMENTOS OU DEFEITOS E LIVRE DE TERRA.
UNIDADE BRÓCOLIS, IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, COM
FOLHAS,
FLORES
DE
COLORAÇÃO
VERDE,
UNIFORME, FRESCAS E SEM MANCHAS, INTACTAS,
CABEÇAS FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, SEM
FERIMENTOS OU DEFEITOS E LIVRE DE TERRA.
KILOGRA CEBOLA DE CABEÇA: DE 1ª QUALIDADE, BEM
MA DESENVOLVIDA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES
DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E
CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES.
MAÇO CEBOLINHA: IN NATURA, 1ª DE QUALIDADE, COM
FOLHAS
ÍNTEGRAS,
LIVRES
DE
FUNGOS,
TRANSPORTADAS
EM
SACOS
PLÁSTICOS
TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO. DEVEM ESTAR
FRESCAS,
ÍNTEGRAS,
SEM
TRAÇO
DE
DESCOLORAÇÃO OU MANCHAS.
KILOGRA CENOURA, DE 1ª QUALIDADE SEM RAMA, FRESCA,
MA COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM
FÍSICAS OU MECÂNICAS, RACHADURA E CORTES,
TAMANHO, COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER
BEM DESENVOLVIDA.
KILOGRA CHUCHU IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO E
MA COLORAÇÃO UNIFORMES. TEXTURA FIRME, LIVRE DE
ENFERMIDADES, MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS
FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E
TRANSPORTE.
UNIDADE COUVE FLOR: IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, COM
FOLHAS,
FLORES
DE
COLORAÇÃO
BRANCA
COMPACTAS E FECHADAS, UNIFORMES, FRESCAS E
SEM MANCHAS, INTACTAS, FIRMES E BEM
DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS,
LIVRE DE TERRA NAS FOLHAS EXTERNAS
KILOGRA FEIJÃO PRETO: SAFRA DO ANO, MAIORIA DOS GRÃOS
MA EM
COR
CARACTERÍSTICA,VARIEDADE
CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS
NATURAIS,
MADUROS,
LIMPOS
E
SECOS.
QUANTIDADE
ACEITÁVEL
DE
IMPUREZAS
E
MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM: PACOTE
PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 1KG
KILOGRA LARANJA: DE 1ª QUALIDADE, FRUTOS DE TAMANHO
MA MÉDIO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,
TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA
FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E
MECÂNICOS
KILOGRA PEPINO, IN NATURA, GRAÚDO, NOVO, DE 1°
MA QUALIDADE, FRESCOS, ÍNTEGROS E LIMPOS, SEM
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R$4,16

R$ 748,80

R$41,00

R$ 410,00

R$4,25

R$ 977,50

R$8,16

R$ 652,80

R$8,16

R$ 408,00

R$5,33

R$ 426,40

R$7,33

R$ 733,00

R$3,66

R$ 439,20

R$8,25

R$ 660,00

R$6,33

R$ 506,40

R$6,16

R$ 924,00

R$12,30

R$ 1230,00

R$5,83

R$ 1.166,00

R$8,10

R$ 979,20
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TRAÇO DE DESCOLORAÇÃO OU MANCHAS.
176 UNIDADE REPOLHO BRANCO IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE ISENTO DE FUNGOS E SUJIDADE.
60
MAÇO SALSINHA: IN NATURA, 1ª DE QUALIDADE, COM
FOLHAS
ÍNTEGRAS,
LIVRES
DE
FUNGOS,
TRANSPORTADAS
EM
SACOS
PLÁSTICOS
TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO. DEVEM ESTAR
FRESCAS,
ÍNTEGRAS,
SEM
TRAÇO
DE
DESCOLORAÇÃO OU MANCHAS.
20 KILOGRA VAGEM OU FEIJÃO DE VAGEM: COLHIDOS AINDA
MA VERDES E FRESCAS. LIVRE DE TERRA, INSETOS E
FUNGOS.
300 UNIDADE MILHO VERDE, ESPIGA GRANDE COM POUCA PALHA,
BOA PARA CONSUMO
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R$5,16

R$ 908,16

R$3,33

R$ 199,80

R$15,30

R$ 306,60

R$2,16

R$ 648,00

- A entrega das frutas e verduras deverá ser feita todas as Segundas feiras,
sendo que as entregas do Jaime Gili serão feitas no Jaime Gili, e as entrega do
CEI Vó Paulina na referida unidade;
- As verduras devem ser colhidas no dia da entrega, pois sua durabilidade é
maior;
- Os produtos (hortifrútis) não devem ser murchos, machucados ou
estragados, e sim em perfeito estado para consumo;
- As quantidades semanais de frutas e verduras devem ser seguidas conforme
os pedidos enviados semanalmente às sextas-feiras de cada semana; e
- Os produtos (frutas e verduras) devem ser separados em pacotes de 1 kg,
unidades ou em maço e com a identificação de cada unidade de entrega.
4. As amostras dos produtos deverão ser entregues até dois dias antes das
entregas dos produtos, até as 13 hs, no Depósito Central de Alimentação
Escolar, maiores informações na sede da Secretaria Municipal de (Educação),
no mesmo endereço da Prefeitura Municipal de Presidente Nereu/SC, pelos
telefones (47) 33621108, no horário 08:00 as 13:00 horas. As especificações e
as quantidades dos produtos estarão disponíveis nas Secretarias de
Educação.
6 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O julgamento do processo será submetido à homologação da Comissão de
Licitação, a qual o prefeito do Município adjudicará o objeto.
7 - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
O Prefeito municipal, a qualquer tempo, em despacho fundamentado, poderá
revogar o presente processo no todo ou em parte, por razões de interesse
público, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, sem obrigação de indenizar.
8 - DOS RECURSOS
Dos atos praticados no curso do procedimento caberá recurso, nos termos da
Lei nº 8666/93. As impugnações e recursos deverão ser formulados nos prazos
e na forma disposto em lei. As impugnações contra este edital deverão ser
entregues diretamente na Secretaria Municipal de Educação de Presidente
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Nereu (endereço indicado no preâmbulo), nos dias úteis, das 08:00 às 13:00
horas. Os recursos contra os atos de habilitação ou de julgamento deverão ser
entregues no mesmo local. Não serão admitidos recursos ou impugnações por
e-mail.
9 - DO CONTRATO
13.1 - O Contrato terá vigência da data de sua assinatura com validade em
consonância com os respectivos créditos orçamentários.
13.2 - O não cumprimento dos prazos estabelecidos na entrega, e demais
procedimentos necessários para a execução do objeto, sujeitará a contratada à
pena de multa, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
13.3 - Os preços contratuais, expressos em real, somente serão reajustados,
nas bases determinadas pelo Governo Federal, segundo condições
estipuladas no Contrato a ser firmado com o Município de Presidente Nereu;
10 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, mediante apresentação
de boletins contendo o controle de entrega, assinado pelo responsável por
receber os produtos entregues no mês anterior e deverá ser apresentado até o
terceiro dia útil do mês subsequente ao vencido, junto à SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Após análise e aprovação do faturamento a
CONTRATADA deverá emitir a respectiva Nota Fiscal/Fatura, conforme
solicitação, até o último dia útil do mês, solicitação esta que deverá ser
atestada e aprovada pelo representante da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO designado para o acompanhamento dos procedimentos.
14.2 – A realização de pagamentos não isentará a CONTRATADA das
responsabilidades contratuais, nem implicará na aceitação e aprovação dos
produtos.
11 - DAS PENALIDADES
a) A contratada que descumprir as obrigações estabelecidas neste Edital ficará
sujeita às seguintes penalidades, garantida ampla defesa, mediante
comunicado oficial:
1) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua
inexecução parcial;
2) Suspensão do contrato de prestação de serviços.
3) Suspensão de participação em licitações promovidas pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU, por prazo não superior a dois anos.
4) Declaração de inidoneidade para participar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinados da
punição, ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria
autoridade.
5) Considerando o que for apurado em processo regular, a gravidade da
infração e das consequências dela resultantes, as multas poderão ser
reduzidas, relevadas ou substituídas por outras sanções que forem adequadas,
observado o princípio da razoabilidade e o interesse público.
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12 - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA
Para o cumprimento do objeto a CONTRATADA se obriga a:
a) Arcar com todas as despesas necessárias para a entrega dos objetos, tais
como: mão-de-obra, pagamento de seguros, tributos, impostos, taxas e demais
obrigações vinculadas à legislação;
b) manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
13 - DA ENTREGA DOS PRODUTOS
Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no Deposito de Merenda da
Prefeitura Municipal situado à Praça Leão Dehon, n.º50, nos dias e horários a
ser definido pela Secretaria Municipal de Educação de Presidente Nereu.

A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato
de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar.
Presidente Nereu/SC, 23 de junho de 2021.

______________________________________
ANA PAULA PRIM
Sec. Mun. de Educação
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ANEXO I
MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
“REFERENTE AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 69/2021,
“OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL,
NOS TERMOS E CONDIÇÕES A SEGUIR”:
Pelo presente instrumento, de um lado, o Município de PRESIDENTE
NEREU, pessoa jurídica de direito público interno, com centro administrativo na
Praça Leão Dehon, 50, inscrito no CNPJ sob nº. 83.102.699/0001-28, neste ato
representado pelo seu Secretário Municipal de Educação, doravante
denominado simplesmente de CREDENCIANTE e, de outro, agricultor,
residente
na Rua
em, doravante denominada simplesmente
CREDENCIADA, acordam celebrar o presente Contrato, mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO
A CREDENCIADA compromete-se a entrega de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, Prefeitura
Municipal Presidente Nereu-SC, até o dia 17/12/2021, com finalidade de
corresponder ao Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar para Alimentação Escolar
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
A CREDENCIADA, responderá pela entrega dos produtos hora licitados, sendo
ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra
terceiros, ocorridos durante a produção e entrega ou deles decorrentes.
A CREDENCIADA durante a vigência do presente contrato, obriga-se a manter
todas as condições da habilitação e qualificação exigidas no Edital de
Credenciamento Público nº 69/2021.
CLAUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS
a) - Caberá a CREDENCIADA o fornecimento de todos os produtos os quais se
credenciou e a entregar, conforme calendário de entrega combinado em
comum acordo entre o fornecedor e Secretaria de Educação.
b) - Correrão por sua inteira conta e risco, as despesas de toda a mão-de-obra,
instrumento, e, igualmente se responsabiliza por encargos sociais decorrentes
de contrato.
c) – Os produtos entregues deverão ser livres de uso de agrotóxicos.
CLAUSULA QUARTA – DOS PRODUTOS E PREÇOS
Os preços e produtos do referido credenciamento são:
RELAÇÃO DOS ITENS.
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Valor
Valor
Máximo Máximo
Unitário
Total

- A entrega das frutas e verduras deverá ser feita todas as Segundas feiras,
sendo que as entregas do Jaime Gili e da Anita Knihs serão feitas no Jaime
Gili, e as entrega do CEI Vó Paulina na referida unidade;
- As verduras devem ser colhidas no dia da entrega, pois sua durabilidade é
maior;
- Os produtos (hortifrútis) não devem ser murchos, machucados ou
estragados, e sim em perfeito estado para consumo;
- As quantidades semanais de frutas e verduras devem ser seguidas conforme
os pedidos enviados semanalmente às sextas-feiras de cada semana; e
- Os produtos (frutas e verduras) devem ser separados em pacotes de 1 kg,
unidades ou em maço e com a identificação de cada unidade de entrega.
CLÁUSULA QUINTA -VIGÊNCIA
O presente pacto tendo sua vigência a partir da assinatura do presente
instrumento, e tendo como prazo final o dia 17/12/2021.
CLÁUSULA SEXTA -FORMA DE PAGAMENTO
Os pagamentos mediante entrega fracionada conforme combinado com a
secretaria municipal de educação
CLÁUSULA SETIMA –FISCALIZAÇÃO.
A CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização sobre os produtos
entregues pela CREDENCIADA, podendo rejeitá-los quando estiverem fora das
especificações, devendo ser substituídos sem ônus à CONTRATANTE.
A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar, a qualquer tempo,
os seus equipamentos de trabalho, devendo esta fornecer todas as
informações necessárias ao CONTRATANTE, bem como permitir a fiscalização
de seus produtos quanto a não existência de uso de agrotóxicos nos lavouras e
produtos entregues.
CLAUSULA OITAVA -DAS PENALIDADES.
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o
cumprimento em desacordo com o pactuado acarretará, à CREDENCIADA, as
penalidades previstas no Artigo 87, da Lei Nº 8666/93 e alterações, conforme a
gravidade da infração e independentemente da incidência de multa e sem
prejuízo de descredenciamento.
CLÁUSULA NONA -DA MULTA.
A CONTRATANTE, no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do
artigo 58 e artigo 87, inciso II, da Lei focada, aplicará multa:
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a) – Pela recusa em executar os serviços ora contratados, sofrerá as
penalidades previstas no Art. 87, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações.
b) - Pelo atraso injustificado, será cobrada multa na razão de R$ 50,00
(cinquenta reais), por dia de atraso.
CLÁUSULA DECIMA -DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES E MULTAS.
No caso de incidência de uma das situações previstas neste instrumento, o
CREDENCIANTE notificará a CREDENCIADA, para, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento desta, justificar, por escrito, os motivos do
inadimplemento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Termo de Credenciamento poderá ser rescindido:
a) - Mediante acordo expresso, e firmado pelas partes, após um aviso
premonitório, também expresso, feito com antecedência de 15 (quinze) dias
pelo interessado.
b) - Unilateralmente pela CREDENCIANTE, em qualquer tempo, independente
de interpelação ou procedimento judicial ou extrajudicial, caso a
CREDENCIADA:
b1) - ceda ou transfira, no todo ou em parte, o objeto deste contrato ou delegue
a outrem as incumbências e/ou as obrigações nele consignadas, sem prévia e
expressa autorização da CREDENCIANTE.
b2) - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução dos
serviços contratados.
b3) - quando pela reiteração de impugnação dos serviços ficar evidenciada a
incapacidade da credenciada para dar execução satisfatória ao contrato.
b4) - venha a falir, entrar em concordata, liquidação ou dissolução.
b5) - quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e/ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na Lei nº 8.666/93 e
alterações.
Parágrafo Único - Havendo rescisão contratual, a CONTRATANTE pagará à
CREDENCIADA, o numerário equivalente aos serviços efetivamente
realizados, e aprovados pela Secretaria de Assistência Social, no valor
avençado.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
As despesas decorrentes da execução dos serviços ora contratados serão
atendidos pela dotação orçamentária da Prefeitura Municipal:
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - CASOS OMISSOS.
Qualquer litígio judicial oriunda da aplicação do presente termo, será dirimida
com base na legislação específica, especialmente no EDITAL DE
CREDENCIAMENTO PÚBLICO N. 69/2021 e na Lei 8.666/93 e posteriores
alterações.
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A CREDENCIADA não poderá, sob qualquer hipótese, cobrar diferenças de
valores aos beneficiários pelo atendimento, bem como, que este assine fatura
ou guia de atendimento em branco.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO.
As partes elegem o Foro da comarca de Rio do Sul para dirimirem quaisquer
dúvidas oriundas deste ajuste, com renúncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim acertados, firmam este instrumento em duas (02) vias de
igual teor e forma, obrigando-se pelos termos do mesmo, por si e seus
sucessores.
Presidente Nereu,

.

_______________________________________
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO III

INEXIGIBILIDADE REGISTRO DE PREÇO Nº. .../20....

MODELO DE PROPOSTA
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO
AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR /PNAE, COM FINALIDADE DE APRESENTAR PROJETO DE
VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Item

Quantid Unidade Produto
Valor Máximo Valor Máximo
ade
Unitário
Total
1
50 KILOGRA ABÓBORA SECA:, IN NATURA, PROCEDENTE DE
R$5,00
R$ 250,00
MA ESPÉCIES GENUÍNAS E SÃS, CASCA LIMPA E SEM
MANCHAS, POLPA ÍNTEGRA E FIRME. ISENTO DE
LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU
BIOLÓGICA MATÉRIA TERROSA, SUJIDADES OU
CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE
EXTERNA, LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS,
PARASITAS E LARVAS..
2
50 KILOGRA ABOBRINHA VERDE: DE COLORAÇÃO VERDE CLARA,
R$8,16
R$ 408,00
MA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME, INTACTA, TAMANHO
UNIFORME, POLPA INTEGRA, SEM MACHUCADOS,
MANCHAS E SUJIDADES, GRAU DE MATURAÇÃO QUE
PERMITA A MANIPULAÇÃO
3
70 KILOGRA AIPIM, DESCASCADO, TIPO BRANCO, DE PRIMEIRA
R$7,33
R$ 513,10
MA QUALIDADE, SEM RUPTURAS OU DEFEITOS, LIVRE DE
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4

180

5

10

6

230

7

80

8

50

9

80

10

100

11

120

12

80

13

80

14

150

15

100

16

200

17

120

TERRA E CORPOS ESTRANHOS. ACONDICIONADO EM
EMBALAGENS DE 1KG COM DATA DE EMBALAGEM E
VALIDADE.
UNIDADE ALFACE:CRESPA OU LISA, DE BOA QUALIDADE,
COLORAÇÃO VERDE, FRESCOS, FOLHAS FIRMES,
LIMPAS E BRILHANTES E SEPARADOS EM MAÇOS
PADRONIZADOS,
PROCEDENTE
DE
ESPÉCIES
GENUÍNAS E SÃS. ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM
FÍSICAS, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, SUBSTÂNCIAS
TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS
ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, INSETOS,
PARASITAS, LARVAS
KILOGRA ALHO: BULBO INTEIRO, NACIONAL, BOA QUALIDADE,
MA FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA
OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO
E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM
DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS
E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICOS
COM 500G CADA.
KILOGRA BATATA DOCE, DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, LAVADA,
MA FIRME E INTACTA, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA
OU MECÂNICA (RACHADURAS, CORTES); TAMANHO E
COLORAÇÃO UNIFORMES. EM QUILOGRAMA
KILOGRA BETERRABA, DE 1º QUALIDADE, IN NATURA, SEM
MA FOLHAS, BULBOS DE TAMANHO MÉDIO, UNIFORME,
SEM FERIMENTOS E DEFEITOS, SEM CORPOS
ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA À SUPERFÍCIE
EXTERNA. EM QUILOGRAMA
KILOGRA BRÓCOLIS, IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, COM
MA FOLHAS,
FLORES
DE
COLORAÇÃO
VERDE,
UNIFORME, FRESCAS E SEM MANCHAS, INTACTAS,
CABEÇAS FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, SEM
FERIMENTOS OU DEFEITOS E LIVRE DE TERRA.
UNIDADE BRÓCOLIS, IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, COM
FOLHAS,
FLORES
DE
COLORAÇÃO
VERDE,
UNIFORME, FRESCAS E SEM MANCHAS, INTACTAS,
CABEÇAS FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, SEM
FERIMENTOS OU DEFEITOS E LIVRE DE TERRA.
KILOGRA CEBOLA DE CABEÇA: DE 1ª QUALIDADE, BEM
MA DESENVOLVIDA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES
DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E
CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES.
MAÇO CEBOLINHA: IN NATURA, 1ª DE QUALIDADE, COM
FOLHAS
ÍNTEGRAS,
LIVRES
DE
FUNGOS,
TRANSPORTADAS
EM
SACOS
PLÁSTICOS
TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO. DEVEM ESTAR
FRESCAS,
ÍNTEGRAS,
SEM
TRAÇO
DE
DESCOLORAÇÃO OU MANCHAS.
KILOGRA CENOURA, DE 1ª QUALIDADE SEM RAMA, FRESCA,
MA COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM
FÍSICAS OU MECÂNICAS, RACHADURA E CORTES,
TAMANHO, COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER
BEM DESENVOLVIDA.
KILOGRA CHUCHU IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO E
MA COLORAÇÃO UNIFORMES. TEXTURA FIRME, LIVRE DE
ENFERMIDADES, MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS
FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E
TRANSPORTE.
UNIDADE COUVE FLOR: IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, COM
FOLHAS,
FLORES
DE
COLORAÇÃO
BRANCA
COMPACTAS E FECHADAS, UNIFORMES, FRESCAS E
SEM MANCHAS, INTACTAS, FIRMES E BEM
DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS,
LIVRE DE TERRA NAS FOLHAS EXTERNAS
KILOGRA FEIJÃO PRETO: SAFRA DO ANO, MAIORIA DOS GRÃOS
MA EM
COR
CARACTERÍSTICA,VARIEDADE
CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS
NATURAIS,
MADUROS,
LIMPOS
E
SECOS.
QUANTIDADE
ACEITÁVEL
DE
IMPUREZAS
E
MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM: PACOTE
PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 1KG
KILOGRA LARANJA: DE 1ª QUALIDADE, FRUTOS DE TAMANHO
MA MÉDIO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,
TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA
FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E
MECÂNICOS
KILOGRA PEPINO, IN NATURA, GRAÚDO, NOVO, DE 1°
MA QUALIDADE, FRESCOS, ÍNTEGROS E LIMPOS, SEM
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R$4,16

R$ 748,80

R$41,00

R$ 410,00

R$4,25

R$ 977,50

R$8,16

R$ 652,80

R$8,16

R$ 408,00

R$5,33

R$ 426,40

R$7,33

R$ 733,00

R$3,66

R$ 439,20

R$8,25

R$ 660,00

R$6,33

R$ 506,40

R$6,16

R$ 924,00

R$12,30

R$ 1230,00

R$5,83

R$ 1.166,00

R$8,10

R$ 979,20
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TRAÇO DE DESCOLORAÇÃO OU MANCHAS.
176 UNIDADE REPOLHO BRANCO IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE ISENTO DE FUNGOS E SUJIDADE.
60
MAÇO SALSINHA: IN NATURA, 1ª DE QUALIDADE, COM
FOLHAS
ÍNTEGRAS,
LIVRES
DE
FUNGOS,
TRANSPORTADAS
EM
SACOS
PLÁSTICOS
TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO. DEVEM ESTAR
FRESCAS,
ÍNTEGRAS,
SEM
TRAÇO
DE
DESCOLORAÇÃO OU MANCHAS.
20 KILOGRA VAGEM OU FEIJÃO DE VAGEM: COLHIDOS AINDA
MA VERDES E FRESCAS. LIVRE DE TERRA, INSETOS E
FUNGOS.
300 UNIDADE MILHO VERDE, ESPIGA GRANDE COM POUCA PALHA,
BOA PARA CONSUMO
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R$5,16

R$ 908,16

R$3,33

R$ 199,80

R$15,30

R$ 306,60

R$2,16

R$ 648,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: __________________________________
Atesto como verdadeira e assumo qualquer responsabilidade, referente a
proposta acima demostrada, retirando-me o direito de reclamar sobre qualquer
valor nela relacionado.
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: ______________ (conforme
subitem 5.1.4 do edital).
LOCAL E DATA:
NOME E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA
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Princesa
Prefeitura
CONTRATO 13/2021 FMS J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA

Publicação Nº 3123999

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE DE PRINCESA
EXTRATO CONTRATUAL
----------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 13/2021
Contratante..: FUNDO MUN. DE SAUDE DE PRINCESA
Contratada...: J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME
Valor ............ : 18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinq-enta reais)
Vigência ....... : Início: 29/06/2021 Término: 16/06/2022
Licitação ...... : Inexigibilidade de Licitação Nº.: 3/2021
Recursos ..... : Dotação: 2.024.3.3.90.00.00.00.00.00 (15) Objeto .......... : CREDENCIAMENTO para contratação de pessoa jurídica para
prestação de serviços de consultas médicas especializadas nas áreas de Pediatria, ginecologia, oftalmologia, ortopedia/traumatologia,
psiquiatria, cirurgia geral, anestesiologia, otorrinolaringologia e urologia, (todos com retorno) para pacientes do Município de Princesa/SC.
Princesa, 28 de Junho de 2021
Marcos Vivan
Gestor Fundo Municipal de Saude
-----------------------------------------------------------------------------

CONTRATO 14/2021 FMS CLÍNICA DE MARCO LTDA

Publicação Nº 3124026

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE DE PRINCESA
EXTRATO CONTRATUAL
----------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 14/2021
Contratante..: FUNDO MUN. DE SAUDE DE PRINCESA
Contratada...: CLINICA DE MARCO LTDA
Valor ............ : 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais)
Vigência ....... : Início: 29/06/2021 Término: 16/06/2022
Licitação ...... : Inexigibilidade de Licitação Nº.: 3/2021
Recursos ..... : Dotação: 2.024.3.3.90.00.00.00.00.00 (15) Objeto .......... : CREDENCIAMENTO para contratação de pessoa jurídica para
prestação de serviços de consultas médicas especializadas nas áreas de Pediatria, ginecologia, oftalmologia, ortopedia/traumatologia,
psiquiatria, cirurgia geral, anestesiologia, otorrinolaringologia e urologia, (todos com retorno) para pacientes do Município de Princesa/SC.
Princesa, 28 de Junho de 2021
Marcos Vivan
Gestor Fundo Municipal de Saude
-----------------------------------------------------------------------------

CONTRATO 15/2021 FMS CLÍNICA MÉDICA CLINIPED EIRELI

Publicação Nº 3124133

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE DE PRINCESA
EXTRATO CONTRATUAL
----------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 15/2021
Contratante..: FUNDO MUN. DE SAUDE DE PRINCESA Contratada...: CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI
Valor ............ : 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
Vigência ....... : Início: 29/06/2021 Término: 16/06/2022
Licitação ...... : Inexigibilidade de Licitação Nº.: 3/2021
Recursos ..... : Dotação: 2.024.3.3.90.00.00.00.00.00 (15) Objeto .......... : CREDENCIAMENTO para contratação de pessoa jurídica para
prestação de serviços de consultas médicas especializadas nas áreas de Pediatria, ginecologia, oftalmologia, ortopedia/traumatologia,
psiquiatria, cirurgia geral, anestesiologia, otorrinolaringologia e urologia, (todos com retorno) para pacientes do Município de Princesa/SC.
Princesa, 28 de Junho de 2021
Marcos Vivan
Gestor Fundo Municipal de Saude
-----------------------------------------------------------------------------
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CONTRATO 22/2021 PM JAQUELINE REGINA GHENO 08816357908
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Publicação Nº 3124255

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PRINCESA - PREFEITURA
EXTRATO CONTRATUAL
----------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 22/2021
Contratante..: MUNICIPIO DE PRINCESA - PREFEITURA
Contratada...: JAQUELINE REGINA GHENO 08816357908
Valor ............ : 20.736,00 (vinte mil setecentos e trinta e seis reais)
Vigência ....... : Início: 06/07/2021 Término: 05/07/2022
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 20/2021
Recursos ..... : Dotação: 2.084.3.3.90.00.00.00.00.00 (132)
Objeto .......... : Contratação de pessoa jurídica para ministrar AULAS DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL e OFICINAS DE MUSICA a serem
ministradas para crianças com idade a partir de 4 meses, frequentadoras dos estabelecimentos de ensino do Município de Princesa/SC.
Princesa, 28 de Junho de 2021
-----------------------------------------------------------------------------
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PL 13.2021, IL 03.2021 EM 28.06.2021

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE DE PRINCESA

Nr.: 3/2021 - IL

11.430.652/0001-82
CNPJ:
Rua Sete de Setembro, 605
C.E.P.:

89935-000

Publicação Nº 3123960

Processo Administrativo:

13/2021

Processo de Licitação:

- Princesa - SC

13/2021
11/06/2021

Data do Processo:

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Gestor Fundo Municipal De Saude, Marcos Vivan, 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:

13/2021
3 /2021-IL

Inexigibilidade de Licitação
d ) Data Homologação: 23/06/2021
e ) Data da Adjudicação: Sequência: 0
f ) Objeto da Licitação

CREDENCIAMENTO para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultas
médicas especializadas nas áreas de Pediatria, ginecologia, oftalmologia, ortopedia/traumatologia,
psiquiatria, cirurgia geral, anestesiologia, otorrinolaringologia e urologia, (todos com retorno) para
pacientes do Município de Princesa/SC.

( em Reais R$ )

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

Qtde de Itens

- 006358 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO
- 009420 - CLINICA DE MARCO LTDA
- 010730 - CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI
- 009915 - CVS CLINICA VIDA E SAUDE S/S LTDA
- 009620 - J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME

3
2
1
1
1
8

Média Descto (%)

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Total dos Itens

36.000,00
23.500,00
24.000,00
31.250,00
18.750,00
133.500,00

- Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões): 2.024.3.3.90.00.00.00.00.00 (15)

------------------------------------------------------------------------Gestor FMS
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PL 64.2021, PR 20.2021

Publicação Nº 3123831
PREGÃO PRESENCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PRINCESA - PREFEITURA

Nr.: 20/2021 - PR

01.612.836/0001-00
CNPJ:
RUA RIO GRANDE DO SUL, 545
C.E.P.:

89935-000

Processo Administrativo:

61/2021

Processo de Licitação:

- Princesa - SC

64/2021
11/06/2021

Data do Processo:

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Prefeito Municipal, Edilson Miguel Volkweis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a
vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a ) Processo Nr.: 64/2021 b ) Licitação Nr.:
20 /2021-PR c ) Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL
d ) Data Homologação: 28/06/2021
e ) Data da Adjudicação: Sequência: 0
f ) Objeto da Licitação
Contratação de pessoa jurídica para ministrar AULAS DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL e OFICINAS
DE MUSICA a serem ministradas para crianças com idade a partir de 4 meses, frequentadoras dos
estabelecimentos de ensino do Município de Princesa/SC.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

Qtde de Itens

- 010258 - JAQUELINE REGINA GHENO 08816357908

1

Média Descto (%)

0,0000

( em Reais R$ )
Total dos Itens

20.736,00

1

20.736,00

- Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões): 2.084.3.3.90.00.00.00.00.00 (132)

------------------------------------------------------------------------Edilson M. Volkweis - Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1047

Câmara Municipal
DECRETO LEGISLATIVO - 005/2021 SUSPENSÃO DO REAJUSTE ANUAL

Publicação Nº 3123517

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRINCESA
Estado de Santa Catarina

DECRETO LEGISLATIVO Nº 005, DE 28 DE JUNHO DE 2021
SUSPENDE O PAGAMENTO DA REVISÃO GERAL ANUAL
AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, AUTORIZADO
PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.079, DE 31 DE DEZEMBRO DE
2020
O Presidente da Câmara de Vereadores de Princesa, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas em Lei.
CONSIDERANDO o estado de emergência em saúde pública de importância
internacional declarado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em decorrência
da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID19);
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que
traz diversas medidas para enfrentamento ao Coronavírus SAR-Cov-2, determina, no
inciso I do art. 8º que proíbe, até 31 de dezembro de 2021 “(...) conceder a qualquer
título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de
Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando
derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior
à calamidade pública”;
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico 002/2021 da Confederação Nacional de
Municípios – CNM, cujo entendimento está pautado na impossibilidade de concessão
de reajuste aos servidores públicos no ano de 2021, aduzindo que “(...) o “qualquer
título” aponta para uma impossibilidade de qualquer exceção. Ou seja, os termos
utilizados no inciso como “vantagem”, “aumento”, “reajuste” e “adequação de
remuneração” não esgotam um rol taxativo, mas evidenciam um rol exemplificativo,
não exaustivo. Por esse motivo, a revisão geral anual, embora não esteja listada
de forma expressa nas vedações, está abrangida pelo comando legal proibitivo,
pois integra um “item” que está subsumido na geração de despesa com pessoal.
” (Grifo nosso)

CNPJ: 01.620.282/0001-92 - e-mail: camara@princesa.sc.gov.br - Fone: (49) 3641-0008
Rua Nossa Senhora de Fátima, 569, Centro – Princesa – SC - CEP: 89935-000
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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRINCESA
Estado de Santa Catarina

CONSIDERANDO o entendimento do Ministro do Supremo Tribunal Federal,
Senhor Alexandre de Moraes, ao julgar pela improcedência das ADI 6442, 6447, 6450
e 6525 que: “O art. 8, por sua vez, apenas prevê regramento de modo a impedir o
crescimento de gasto público com despesa de pessoal durante o enfrentamento da
crise sanitária e fiscal causada pela pandemia da COVID-19, impedindo uma série de
atos até 31 de dezembro de 2021. (...) No caso, verifica-se que não houve uma
redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas
proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar
que entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19,
buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal”;
CONSIDERANDO a deliberação do Pleno do Tribunal de Contas de Santa
Catarina na data de 21/06/2021, no Processo (@ CON 21/00195659), que por
unanimidade, decidiu que o ato de concessão de Revisão Geral Anual fosse tornado
sem efeito retornando a remuneração dos servidores ao valor anteriormente vigente.
CONSIDERANDO que os valores pagos a título de revisão geral anual,
recebidos de boa-fé por servidores públicos, não precisam ser devolvidos em
decorrência da natureza alimentar da verba, com amparo na jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, corroborada pela Súmula 249 do Tribunal
de Contas da União e pelo Prejulgado 63 do TCE/SC.
CONSIDERANDO que a administração pública não pode agir contra legem,
pelo contrário, pode fazer somente o que a lei autoriza;

D E C R E T A:
Art. 1° A suspensão do pagamento da revisão geral anual autorizada pela Lei
Municipal nº 1.079, de 31 de dezembro de 2020, concedida nos termos do artigo 37,
inciso X, da Constituição Federal, e vigente a partir de janeiro de 2021.
Art. 2º Ficam suspensos os demais reajustes pagos aos servidores públicos,
reflexos da aplicação da Lei Municipal nº 1.079/2020.

CNPJ: 01.620.282/0001-92 - e-mail: camara@princesa.sc.gov.br - Fone: (49) 3641-0008
Rua Nossa Senhora de Fátima, 569, Centro – Princesa – SC - CEP: 89935-000
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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRINCESA
Estado de Santa Catarina

Art. 3º Ao departamento de recursos humanos para que promova as
adequações necessárias na folha de pagamento, observando como parâmetros os
valores pagos em dezembro de 2020.
Art. 4° Retroage os efeitos deste decreto ao dia 01 de junho de 2021,
excecionada as situações onde os pagamentos já ocorreram.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara de Vereadores de Princesa/SC, em 28 de junho de 2021.

________________________________
Silmar Carlos Selzler Franco
Presidente do Legislativo

CNPJ: 01.620.282/0001-92 - e-mail: camara@princesa.sc.gov.br - Fone: (49) 3641-0008
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Quilombo
Prefeitura
DECRETO Nº 201/2021 – DE 25 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123719

DECRETO Nº 201/2021 – DE 25 DE JUNHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA
Nº05/2021, INSTITUÍDA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 171/2021, DE 27 DE MAIO DE 2021.
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 Municipal e de conformidade com o Artigo 117, da Lei Complementar Municipal nº 032 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município,
de 05 de dezembro de 2001,
Considerando o Ofício nº 01/2021, protocolado em 25 de junho de 2021, pela Presidente da Comissão de Sindicância Administrativa;
Considerando o artigo 117 da Lei Complementar nº 032/2001, de 05 de dezembro de 2001 – Estatuto dos Servidores Públicos, e
Considerando o Parecer Jurídico 021/2021, datado de 28 de junho de 2021, que é favorável ao requerimento de dilação de prazo mencionado no Ofício nº 01/2021.
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado o prazo para conclusão dos trabalhos da presente comissão de Sindicância Administrativa, para mais 30 (trinta) dias.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 29 de junho de 2021.
Gabinete do Executivo Municipal, em 28 de junho de 2021.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito
Registrado e Publicado
Em ___/___/2021.
Lei Municipal nº 1087/1993
Vanusa Maschio
Servidora Designada

EXTRATO CONTRATUAL 95/2021

Publicação Nº 3124593

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.:

95/2021

Contratante.:

MUNICÍPIO DE QUILOMBO
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE QUILOMBO
- COPERAQUI
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, para alimentação
escolar
R$ 13.536,30 (Treze mil e quinhentos e trinta e seis reais e trinta centavos).
De 28/06/2021 a 28/09/2021.
CHAMADA PÚBLICA N. 01/2021-SECE

Contratada..:
Objeto ......... :
Valor ........... :
Vigência ..... :
Licitação ..... :
QUILOMBO, 28 de junho de 2021.

Silvano de Pariz
Prefeito Municipal
Extrato Contratual
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Publicação Nº 3125112

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 002/2021
TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021

Convênio Nº.:

MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC E O INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,
SOCIAL E AMBIENTAL – ICESA

Participantes:

O presente tem por objeto promover o acolhimento provisório na modalidade Casa Lar pelo INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA, localizado no Município de Quilombo - SC, sendo disponibilizado para tanto 12 (doze) vagas de crianças/adolescentes que afastadas
do convívio familiar, por meio da manutenção dos serviços prestados.

Objeto:

28/06/2021 à 27/06/2022.

Vigência:
Valor estimado mensal:

R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente aos serviços de acolhimento e o
montante de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) por criança/adolescente em situação de acolhimento proveniente do Município de Quilombo/SC.

Quilombo/SC, 28 de junho de 2021.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO PERP 30/2021 - DESERTA

Publicação Nº 3123596

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo : 30/2021
Licitação Nº 30/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO P/REGISTRO DE PREÇOS
Considerando que não houve interessados no Processo Licitatório Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 30/2021, o mesmo é considerado DESERTO, ficando homologado o processo, porém sem vencedor.
Intime-se,
Quilombo (SC), 28 de junho de 2021.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 0512/2021 - DE 25 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124188

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
PORTARIA Nº. 0512/2021 - DE 25 DE JUNHO DE 2021.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA
REALIZAR CONSULTA MÉDICA À SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL VÂNIA MARIA DALA
RIVA
DALLSSAÇO
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso XI 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, Vânia Maria Dala Riva Dallssaço (1064/19851),
ocupante do cargo de Professora do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano,
no dia 25 de junho de 2021, no período matutino, para realizar
consulta médica, conforme Requerimento sob Protocolo Nº9409, de 24
de junho de 2021.
Art. 2º Em atendimento ao disposto no Art. 1º, a servidora
deverá apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 29
de
junho
de
2021,
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
efetivado
a
deste
artigo,
sem
que
a
Servidora
tenha
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.
publicação.

3º

Esta

Portaria

entra

em

vigor

na

data

de

sua

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Executivo Municipal, 25 de junho de 2021.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada
Em___/___/_____
Lei Municipal 1087/1993
Elis Regina Backes Grigol
Servidora Designada
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PORTARIA Nº. 0514/2021 - DE 25 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124206

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Setor de Recursos Humanos
PORTARIA Nº. 0514/2021 - DE 25 DE JUNHO DE 2021.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA
ACOMPANHAR
MEMBRO
DA
FAMÍLIA
À
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL
QUE
MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso IX do
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo, e de
conformidade com o Inciso I do Art. 69 da Lei Complementar n.º032 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 05 de dezembro de
2001,

R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES, à Servidora
Pública Municipal, Nayara Patricia Faresin, ocupante do cargo de
Professora de Educação Infantil, de 23 à 30 de junho de 2021, para
acompanhar membro da família em tratamento médico, conforme Atestado
Médico, datado de 23 de junho de 2021.
Art.
publicação.

2º

Esta

Portaria

entra

em

vigor

na

data

de

sua

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Executivo Municipal, 25 de junho de 2021.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada
Em___/___/_____
Lei Municipal 1087/1993
Elis Regina Backes Grigol
Servidora Designada
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PORTARIA Nº. 0515/2021 - DE 25 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124208

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Setor de Recursos Humanos
PORTARIA Nº. 0515/2021 - DE 25 DE JUNHO DE 2021.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA
ACOMPANHAR
MEMBRO
DA
FAMÍLIA
A
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LISETE ELY
SANTORE 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, a Servidora
Pública Municipal, Lisete Ely Santore (1340/20217), ocupante do
cargo de Professora de Educação Especial, no dia 29 de junho de
2021, em período matutino, para acompanhar membro da família para
realizar
consulta
médica
(filha),
conforme
Requerimento
sob
Protocolo Nº9405, de 24 de junho de 2021.
Art. 2º
deverá apresentar
de
julho
de
Médico/Declaração
presença junto ao

Em atendimento ao disposto no Art. 1º, a servidora
junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 02
2021,
documento(s)
comprobatório(s)(Atestado
Médica ou da Instituição Médica), referente sua
consultório/hospital/clínica em questão;

Parágrafo Único: Se decorrido o prazo estabelecido no caput
a
deste
artigo,
sem
que
o
Servidor
tenha
efetivado
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) mesmos) será(ão)
descontado da sua remuneração.
Art.
publicação.

3º

Esta

Portaria

entra

em

vigor

na

data

de

sua

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Executivo Municipal, 25 de junho de 2021.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada
Em___/___/_____
Lei Municipal 1087/1993
Elis Regina Backes Grigol
Servidora Designada
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PORTARIA Nº. 0516/2021 - DE 25 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124211

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Setor de Recursos Humanos
PORTARIA Nº. 0516/2021 - DE 25 DE JUNHO DE 2021.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA
ACOMPANHAR
MEMBRO
DA
FAMÍLIA
AO
SERVIDORO
PÚBLICO
MUNICIPAL
DELTRO
ASSOLINI 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, a Servidora
Pública Municipal, Deltro Assolini (20104), ocupante do cargo de
Motorista, no dia 28 de junho de 2021, em período vespertino, para
acompanhar membro da família para realizar consulta médica (esposa),
conforme Requerimento sob Protocolo Nº9414, de 25 de junho de 2021.
Art. 2º
deverá apresentar
de
julho
de
Médico/Declaração
presença junto ao

Em atendimento ao disposto no Art. 1º, a servidora
junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 01
2021,
documento(s)
comprobatório(s)(Atestado
Médica ou da Instituição Médica), referente sua
consultório/hospital/clínica em questão;

Parágrafo Único: Se decorrido o prazo estabelecido no caput
tenha
efetivado
a
deste
artigo,
sem
que
o
Servidor
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) mesmos) será(ão)
descontado da sua remuneração.
Art.
publicação.

3º

Esta

Portaria

entra

em

vigor

na

data

de

sua

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Executivo Municipal, 25 de junho de 2021.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada
Em___/___/_____
Lei Municipal 1087/1993
Elis Regina Backes Grigol
Servidora Designada
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PORTARIA Nº.0513/2021 - DE 25 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124194

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Setor de Recursos Humanos
PORTARIA Nº.0513/2021 - DE 25 DE JUNHO DE 2021.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DAHIANE
NOVELLO BOFF 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 Municipal, Dahiane
Novello Boff (1898), ocupante do cargo de Enfermeira, nos dias 28,
29 e 30 de junho de 2021, no período integral, conforme Requerimento
sob Protocolo n° 9410, de 24 de junho de 2021.
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 06/2021.
Art.
publicação.

2º

Esta

Portaria

entra

em

vigor

na

data

de

sua

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Executivo Municipal, 25 de junho de 2021.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/_____
Lei Municipal 1087/1993
Elis Regina Backes Grigol
Servidora Designada
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Rancho Queimado
Prefeitura
EXTRATO EDITAL T.P. 04/2021

Publicação Nº 3123650
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 91A3B0A612576749F12ED06FC3D2831CF75BA4CC

Estado de Santa Catarina - Prefeitura Municipal de Rancho Queimado - Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 38/2021 – Tomada de
Preços nº. 04/2021 - Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de Empresa especializada na elaboração de projetos
executivos e execução de obras e serviços de engenharia destinados a Construção de 2 (dois) muros de arrimo em concreto armado e drenagem, localizados no Município de Rancho Queimado, em conformidade com os pré-projetos, memoriais descritivos, orçamentos estimativos e demais anexos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, com recursos provenientes
dos Convênios n° 2021TR000496 e 2021TR000497, do Fundo Estadual de Defesa Civil. Tipo de Licitação: Tomada de Preços. Forma de
julgamento: Menor Preço por Item. Horário final de apresentação dos envelopes: 09h00min do dia 15/07/2021. Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos. 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 09h00min do dia 15 de Julho de
2021, no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Rancho Queimado. Informações: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através
da página online do Município www.ranchoqueimado.sc.gov.br e/ou e-mail: licitacoes@ranchoqueimado.sc.gov.br. Rancho Queimado; 28 de
Junho de 2021; Cleci Aparecida Veronezi; Prefeita Municipal;

PORTARIA 266-2021 CONCEDE FERIAS ANA PAULA ANDRADE SCHURHAUS

Publicação Nº 3124770

PORTARIA Nº 266/2021
CONCEDE FÉRIAS
A PREFEITA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO, usando da competência que lhe confere o artigo 60 da Lei Orgânica do Município de Rancho Queimado, RESOLVE CONCEDER 12 (doze) dias de FÉRIAS de 28 de junho a 09 de julho de 2021, a ANA PAULA ANDRADE SCHURHAUS,
referente ao período aquisitivo de 2019/2020.
Rancho Queimado, em 28 de junho de 2021.
CLECI APARECIDA VERONEZI
Prefeita Municipal
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Rio do Campo
Prefeitura
419 PORTARIA Nº 419 CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A SERVIDORA MADALENA KALESKI

Publicação Nº 3123147

Portaria nº. 419 de 28 de Junho de 2021.
“Concede licença para tratamento de saúde a servidora MADALENA KALESKI”.
Vidal Balak, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER, licença para tratamento de saúde a servidora MADALENA KALESKI, matricula 32915-06, de acordo com atestado de
incapacidade emitido pela junta medica formada pelo Dr. Luiz Raphael Amazonas Vieira Souto Ferreira – CRM/SC 19102, Dr. Paulo Victor Jensen Cunha – CRM/SC 18995 e Dr. Radson Calmon Tabosa – CRM/SC 19739, pelo período de 21 de Junho de 2021 a 19 de Setembro de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 21 de Junho de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 28 de Junho de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças

420 PORTARIA N°420 CONCEDE APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR
EDMUNDO SEIDE

Publicação Nº 3123735

Portaria nº. 420, de 28 de Junho de 2021.
“concede aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição ao servidor EDMUNDO SEIDE.”
VIDAL BALAK, prefeito do município de Rio do Campo, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei
orgânica municipal, principalmente as estabelecidas na lei municipal n° 1.646, de 28 de outubro de 2008 e,
CONSIDERANDO parecer jurídico da Dra. Mariana Kuhn Scartom Carvalho,
RESOLVE:
Art. 1° - Fica concedida aposentadoria voluntaria por Idade e Tempo de Contribuição, conforme Art. 6°da Emenda Constitucional 41/2003, ao
Sr. EDMUNDO SEIDE, matricula 4200-01, brasileiro, casado, servidor público, portador da C.I. n. 940.695 e inscrito no CPF n. 310.406.67953, residente e domiciliado na Rua Campinas, Taiozinho, Rio do Campo, SC., no cargo de Motorista, nível A-VIII, com proventos Integrais
ao tempo de contribuição, e paridade, a partir de 01 de Julho de 2021.
Art. 2° - A aposentadoria é concedida em conformidade com o disposto no baseado no artigo 53 da Lei Complementar n. 1.646 de 28 de
outubro de 2008, e Art. 6° da Emenda Constitucional 41/2003.
Art. 3° - A presente concessão é efetivada em caráter precário, haja vista a necessidade de registro e homologação no Tribunal de Contas
do Estado de Santa Catarina – TCE.
Art. 4°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de Julho de 2021.
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 28 de Junho de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças
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421 PORTARIA N°421 CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA MARIA GORETTI KALESKI PROCOPIO

Publicação Nº 3123736

Portaria nº. 421, de 28 de Junho de 2021.
“Concede Férias a Servidora MARIA GORETTI KALESKI PROCOPIO”.
Vidal Balak, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com o artigo 98 da Lei nº 960, de 09 de setembro de 1994,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a servidora MARIA GORETTI KALESKI PROCOPIO, Matrícula 33381-01, 10 (dez) dias de férias, referente ao período
aquisitivo de 12/09/2019 à 11/06/2020, tendo como período de gozo: 01de Julho de 2021 a 10 de Julho de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 28 de Junho de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças

422 PORTARIA Nº 422 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR EDMUNDO SEIDE

Publicação Nº 3123849

Portaria nº. 422 de 28 de Junho de 2021.
“Dispõe sobre a exoneração do servidor EDMUNDO SEIDE”.
Vidal Balak, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a partir do dia 30 de junho de 2021, por motivo de aposentadoria, o servidor EDMUNDO SEIDE, matrícula nº. 4200-01,
nomeado pela Portaria nº. 065 de 12 de Março de 1996, para exercer cargo efetivo de MOTORISTA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 25 de Junho de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças

ADITIVO NR 15 2021

Publicação Nº 3124496

Contrato Nº : 83/2017
Aditivo Nº : 15/2021
Tipo Aditivo : Prorrogacao
Contratante : MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO
Contratada : HAVEROTH TRANSPORTES LTDA
Licitação : Pregão Presencial 39/2017
Objeto : O presente edital tem por objetivo,a contratação de serviços de transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino de Rio
do Campo e dos alunos de ensino da rede Estadual, conforme especificação no termo de referencia no anexo I, parte integrante deste edital.
Vigência : Início: 30/06/2021 Término: 31/12/2021
Assinatura : 25/06/2021
Valor R$ : 46.082,60 (Quarenta e Seis Mil, Oitenta e Dois Reais e Sessenta Centavos )
Prefeito Municipal – Vidal Balak
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Publicação Nº 3124461

Contrato Nº : 82/2017
Aditivo Nº : 15/2021
Tipo Aditivo : Prorrogacao
Contratante : MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO
Contratada : BERNADETE GRANZA ESSER
Licitação : Pregão Presencial 39/2017
Objeto : O presente edital tem por objetivo,a contratação de serviços de transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino de Rio
do Campo e dos alunos de ensino da rede Estadual, conforme especificação no termo de referencia no anexo I, parte integrante deste edital.
Vigência : Início: 30/06/2021 Término: 31/12/2021
Assinatura : 25/06/2021
Valor R$ : 53.861,08 (Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Oito Centavos )
Prefeito Municipal – Vidal Balak
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Rio do Oeste
Prefeitura
ADITIVO CONTRATO ACT 01 2021

Publicação Nº 3124537

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ADMISSÃO EM CARÁTER
TEMPORÁRIO Nº 01/2021
O Município de Rio do Oeste (SC), pessoa jurídica de direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 83.102.715/0001-82, representado neste
ato pelo Prefeito Municipal Arnildo Ferrari, adiante denominado apenas contratante e, de outro lado, Claudia Regina Duarte, brasileiro(a),
portador(a) do CPF Nº 352.615.440-68, adiante denominado(a) apenas contratado(a), resolvem aditar o referido contrato, quanto a seu
prazo e carga horária:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterada a Cláusula Terceira do Contrato de Admissão em Caráter Temporário nº 01/2021 que passa a vigorar
com a seguinte redação:
CLÁUSULA TERCEIRA: A vigência do presente contrato será prorrogado até a data de 20 de dezembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do referido Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Oeste (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste aditivo de
contrato. E por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Rio do Oeste (SC), 25 de junho de 2021
ARNILDO FERRARI		
PREFEITO

CLAUDIA REGINA DUARTE
CONTRATADA

ADITIVO CONTRATO ACT 03 2021

Publicação Nº 3124549

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ADMISSÃO EM CARÁTER
TEMPORÁRIO Nº 03/2021
O Município de Rio do Oeste (SC), pessoa jurídica de direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 83.102.715/0001-82, representado neste
ato pelo Prefeito Municipal Arnildo Ferrari, adiante denominado apenas contratante e, de outro lado, Maiara Aparecida Nardelli Beckhauser,
brasileiro(a), portador(a) do CPF Nº 113.983.019-81, adiante denominado(a) apenas contratado(a), resolvem aditar o referido contrato,
quanto a seu prazo e carga horária:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterada a Cláusula Terceira do Contrato de Admissão em Caráter Temporário nº 03/2021 que passa a vigorar
com a seguinte redação:
CLÁUSULA TERCEIRA: A vigência do presente contrato será prorrogado até a data de 20 de dezembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do referido Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Oeste (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste aditivo de
contrato. E por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Rio do Oeste (SC), 25 de junho de 2021
ARNILDO FERRARI		
PREFEITO
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ADITIVO CONTRATO ACT 04 2021

Publicação Nº 3124552

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ADMISSÃO EM CARÁTER
TEMPORÁRIO Nº 04/2021
O Município de Rio do Oeste (SC), pessoa jurídica de direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 83.102.715/0001-82, representado neste
ato pelo Prefeito Municipal Arnildo Ferrari, adiante denominado apenas contratante e, de outro lado, Marcia Caetano Avi, brasileiro(a),
portador(a) do CPF Nº 988.587.779-72, adiante denominado(a) apenas contratado(a), resolvem aditar o referido contrato, quanto a seu
prazo e carga horária:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterada a Cláusula Terceira do Contrato de Admissão em Caráter Temporário nº 04/2021 que passa a vigorar
com a seguinte redação:
CLÁUSULA TERCEIRA: A vigência do presente contrato será prorrogado até a data de 20 de dezembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do referido Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Oeste (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste aditivo de
contrato. E por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Rio do Oeste (SC), 25 de junho de 2021
ARNILDO FERRARI		
PREFEITO

MARCIA CAETANO AVI
CONTRATADA

ADITIVO CONTRATO ACT 05 2021

Publicação Nº 3124547

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ADMISSÃO EM CARÁTER
TEMPORÁRIO Nº 05/2021
O Município de Rio do Oeste (SC), pessoa jurídica de direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 83.102.715/0001-82, representado neste
ato pelo Prefeito Municipal Arnildo Ferrari, adiante denominado apenas contratante e, de outro lado, Maiara Fontanive de Souza, brasileiro(a), portador(a) do CPF Nº 082.508.899-24, adiante denominado(a) apenas contratado(a), resolvem aditar o referido contrato, quanto a
seu prazo e carga horária:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterada a Cláusula Terceira do Contrato de Admissão em Caráter Temporário nº 05/2021 que passa a vigorar
com a seguinte redação:
CLÁUSULA TERCEIRA: A vigência do presente contrato será prorrogado até a data de 30 de outubro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do referido Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Oeste (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste aditivo de
contrato. E por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Rio do Oeste (SC), 25 de junho de 2021
ARNILDO FERRARI		
PREFEITO

MAIARA FONTANIVE DE SOUZA
CONTRATADA

ADITIVO CONTRATO ACT 06 2021

Publicação Nº 3124557

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ADMISSÃO EM CARÁTER
TEMPORÁRIO Nº 06/2021
O Município de Rio do Oeste (SC), pessoa jurídica de direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 83.102.715/0001-82, representado neste
ato pelo Prefeito Municipal Arnildo Ferrari, adiante denominado apenas contratante e, de outro lado, Charlene Priscila Berwald da Cruz,
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brasileiro(a), portador(a) do CPF Nº 037.435.629-79, adiante denominado(a) apenas contratado(a), resolvem aditar o referido contrato,
quanto a seu prazo e carga horária:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterada a Cláusula Terceira do Contrato de Admissão em Caráter Temporário nº 06/2021 que passa a vigorar
com a seguinte redação:
CLÁUSULA TERCEIRA: A vigência do presente contrato será prorrogado até a data de 20 de dezembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do referido Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Oeste (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste aditivo de
contrato. E por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Rio do Oeste (SC), 25 de junho de 2021
ARNILDO FERRARI		
PREFEITO

CHARLENE PRISCILA BERWALD DA CRUZ
CONTRATADA

ADITIVO CONTRATO ACT 07 2021

Publicação Nº 3124543

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ADMISSÃO EM CARÁTER
TEMPORÁRIO Nº 07/2021
O Município de Rio do Oeste (SC), pessoa jurídica de direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 83.102.715/0001-82, representado neste
ato pelo Prefeito Municipal Arnildo Ferrari, adiante denominado apenas contratante e, de outro lado, Alessandra Beltrame Scottini, brasileiro(a), portador(a) do CPF Nº 104.116.599-44, adiante denominado(a) apenas contratado(a), resolvem aditar o referido contrato, quanto a
seu prazo e carga horária:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterada a Cláusula Terceira do Contrato de Admissão em Caráter Temporário nº 07/2021 que passa a vigorar
com a seguinte redação:
CLÁUSULA TERCEIRA: A vigência do presente contrato será prorrogado até a data de 20 de dezembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do referido Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Oeste (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste aditivo de
contrato. E por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Rio do Oeste (SC), 25 de junho de 2021
ARNILDO FERRARI		
PREFEITO

ALESSANDRA BELTRAME SCOTTINI
CONTRATADA

ADITIVO CONTRATO ACT 22 2020

Publicação Nº 3124561

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ADMISSÃO EM CARÁTER
TEMPORÁRIO Nº 022/2020
O MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 83.102.715/0001-82, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Arnildo Ferrari, adiante denominado apenas CONTRATANTE e, de outro lado, Fatima Senem Saquetti, brasileira,
portadora do CPF 031.675.099-96, adiante denominado apenas CONTRATADA, resolvem aditar o referido contrato, quanto a seu prazo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterada a Cláusula TERCEIRA do Contrato de Admissão em Caráter Temporário nº 022/2020 que passa a
vigorar com a seguinte redação:
CLÁUSULA TERCEIRA: A vigência do presente contrato será prorrogado até a data de 31 de dezembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do referido Contrato.
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CLÁUSULA TERCEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Oeste (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste aditivo de
contrato. E por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Rio do Oeste (SC), 28 de junho de 2021.
ARNILDO FERRARI
PREFEITO

FATIMA SENEM SAQUETTI
CONTRATADA

PORTARIA 8662

Publicação Nº 3124057

PORTARIA Nº 8662 DE 28 DE JUNHO DE 2021
Concede licença para tratamento da saúde de pessoa da família
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de
acordo com o § 2º do Art. 145, instituído pela Lei Complementar nº 21/2006 e suas alterações,
RESOLVE
Art. 1º Conceder Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, à servidora Cleide Maria Busnardo, matrícula 69299-01, ocupante do
cargo de Professora, na Secretaria de Educação e Cultura, pelo prazo de 30 dias, de 21 de junho de 2021 a 20 de julho de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21 de junho de 2021.
Rio do Oeste, 28 de junho de 2021
ARNILDO FERRARI
Prefeito Municipal
ALMIR SCHMITZ
Secretário de Administração e Fazenda
DEISE CRISTINA BUSARELLO FELIX LEITE
Secretaria de Educação e Cultura
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Rio do Sul
Prefeitura
ADITIVO Nº 034/2021/FMS

Publicação Nº 3123642

2º TERMO ADITIVO N° 034/2021/FMS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 047/2020/FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 047/2020/FMS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2020/FMS
OBJETO: MEDICAMENTOS
Aos quinze (15) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e um (2021), nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina,
presentes de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL, com sede na Rua Tuiuti, n. 154, Centro, na cidade de Rio do Sul/SC,
inscrita no CNPJ/MF sob n. 10.469.199/0001-55, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. ROBERTA HOCHLEITNER,
ora denominado CONTRATANTE, e a empresa ILG COMERCIAL EIRELI, com sede na Rua Itacolomi, nº 377, bairro La Salle Pato Branco/
PR, CEP 85.505-050, inscrita no CNPJ/MF sob n. 20.657.155/0001-02, doravante designada CONTRATADA, neste ato por seu representante
legal, o Sr. ADOLFO FREDERICO GRAMS, inscrito no CPF sob n. 025.663.419-07, resolvem, nos termos facultados por lei, obedecidas as
condições firmadas pelo Pregão Eletrônico nº 023/2020/FMS, celebrar o presente TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante fundamentação na alínea “d”, inciso II, do artigo 65, da Lei Federal n. 8.666/1993 e alterações posteriores e nas justificativas anexas
aos autos, passando a vigência dos seguintes valores:
ITEM 100
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS

PREÇO UNITÁRIO

Metronidazol (benzoilmetronidazol)
40 mg/ml, suspensão oral, frasco
com 100 ml ou mais, com frasco
dosador graduado, embalagem
individual em cartucho ou com no
máximo 50 frascos.

R$ 7,729

Ratificam-se as demais cláusulas e condições da Ata original, não colidentes com o presente Termo.
E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para surtir um só efeito.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL
ROBERTA HOCHLEITNER
Contratante
ILG COMERCIAL EIRELI
ADOLFO FREDERICO GRAMS
Contratada

ADITIVO Nº 089/2021

Publicação Nº 3124302
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3F330F87AAAAA092C3044420C94EF26569433084

1º TERMO ADITIVO Nº 089/2021 – DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 042/2020, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO RIBEIRÃO COBRAS, EM DECORRÊNCIA DA ENXURRADA OCORRIDA NO MÊS
DE DEZEMBRO DE 2020, HAJA VISTA O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECLARADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.545, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL E A EMPRESA RIO AZUL FLORESTAL E TERRAPLANAGEM LTDA.

Aos quinze (15) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e um (2021), nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina,
presentes de um lado o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça 25 de Julho, 01,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. José Eduardo Rothbarth Thomé, ora denominado CONTRATANTE, e a empresa Rio Azul
Florestal e Terraplanagem Ltda, com sede à Rod Br-470, nº 14099, KM 149, Sala 02, bairro Pamplona, na cidade de Rio do Sul/SC, CEP
89.164-330, inscrita no CNPJ sob o nº 18.675.218/0001-01, ora denominada CONTRATADA, representado pelo Sr. Diogo Sens, resolvem os
termos facultados por lei, obedecidas as condições firmadas pelo edital da Dispensa de Licitação n° 006/2021, no Contrato original de prestação de serviço n° 013/2021, datado de 28 de janeiro de 2021, celebrar o presente TERMO ADITIVO, mediante as cláusulas e condições
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abaixo enumeradas, as quais, mutuamente, aceitam e outorgam:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO
As retificações efetuadas no presente instrumento fundamentam-se no Art. 57, §1º, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Justificada através do Memorando 069/2021/Gabinete/Secretaria de Infraestrutura.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS
Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Quarta, Subitem 14.2 do contrato original celebrado
entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 30 (trinta) dias, a contar de 17 de junho de 2021 e se encerrando em 16
de julho de 2021, conforme Memorando 069/2021/Gabinete/Secretaria de Infraestrutura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REGULARIDADE FISCAL
A Contratada no ato da assinatura do presente termo, deverá apresentar prova de regularidade fiscal da Fazenda Municipal, Estadual, Federal, INSS e FGTS.
CLÁUSULA QUARTA – DAS RATIFICAÇÕES
Ratificam-se as demais cláusulas e condições de Contrato original e seus termos aditivos, não colidentes com o presente Termo.
E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
RIO AZUL FLORESTAL E TERRAPLANAGEM LTDA
Diogo Sens
CONTRATADA

ADITIVO Nº 093/2021

Publicação Nº 3123701

3º TERMO ADITIVO Nº 093/2021 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 130/2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2020
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA EDUCAÇÃO DE RIO DO SUL
Aos vinte e três (23) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e um (2021), nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina,
presentes de um lado o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça 25 de Julho, n. 01,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Eduardo Rothbarth Thomé, ora denominado CONTRATANTE, e a empresa NUTRI SC
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, estabelecida no Acesso Florenal Ribeiro, 1331-D, Santos Dumont, na cidade de Chapecó/SC, inscrita no
CNPJ sob o nº 07.814.016/0001-87, ora denominada CONTRATADA, representado neste ato pelo seu representante, Sra. Gisele dos Santos,
resolvem nos termos facultados por lei, obedecidas as condições firmadas pelo Pregão Presencial nº 010/2020, celebrar o presente TERMO
DE ALTERAÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante fundamentação na alínea “d”, inciso II, do artigo 65 da Lei 8.666/93, alterações
posteriores e justificativas em anexo, em especial o protocolo nº 194113/2021, passando a vigência dos seguintes valores:
ITEM 21
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS
Carne Suína em cubos congelada

PREÇO UNITÁRIO REVISADO
R$ 20,23

ITEM 96
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS
Peito de Frango sem osso
congelado

PREÇO UNITÁRIO REVISADO
R$ 12,26

Ratificam-se as demais cláusulas e condições da Ata original, não colidentes com o presente Termo.
E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para surtir um só efeito.
MUNICÍPIO DE RIO DO SUL 			
NUTRI SC COM. DE ALIMENTOS LTDA
José Eduardo Rohtbarth Thomé 			
Gisele dos Santos
Contratante 					Contratada
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Publicação Nº 3123535
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EC88C29098C3BFA112C11AC50600FD7E97E8B86A

1º TERMO ADITIVO Nº 094/2021 – DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 012/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ÁREA DE APOIO À SUBESTAÇÃO E FAROL
GIRATÓRIO - AEROPORTO HELMUTH BAUGARTEN, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL E A EMPRESA
INFRACEA CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, AEROPORTOS E CAPACITAÇÃO LTDA.
Aos vinte e quatro (24) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e um (2021), nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa
Catarina, presentes de um lado o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça 25 de
Julho, 01, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. José Eduardo Rothbarth Thomé, ora denominado CONTRATANTE, e a empresa
INFRACEA CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, AEROPORTOS E CAPACITAÇÃO LTDA, doravante denominada “Contratada”, estabelecida à EQS
114/115, Bloco A, Sala 42, Edifício Casablanca, Asa Sul, no município de Brasília/DF, CEP: 70.377-400, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ
17.469.843/0001-34, representada neste ato pela Sócio Diretor, Sr. Fernando Augusto Maschio de Siqueira, resolvem os termos facultados
por lei, obedecidas as condições firmadas pelo edital da Tomada de Preços n° 170/2020, no Contrato original de prestação de serviço com
fornecimento de materiais n° 012/2021, datado de 26 de janeiro de 2021, celebrar o presente TERMO ADITIVO, mediante as cláusulas e
condições abaixo enumeradas, as quais, mutuamente, aceitam e outorgam:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO
As retificações efetuadas no presente instrumento fundamentam-se no Art. 57, §1º, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Justificada através do Memorando 073/2021/Ficalização de Obras Públicas/Secretaria de Infraestrutura.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS
Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Quarta, Subitem 14.2 do contrato original celebrado
entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 90 (noventa) dias, a contar de 26 de junho de 2021 e se encerrando em
24 de setembro de 2021, conforme Memorando 069/2021/Gabinete/Secretaria de Infraestrutura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REGULARIDADE FISCAL
A Contratada no ato da assinatura do presente termo, deverá apresentar prova de regularidade fiscal da Fazenda Municipal, Estadual, Federal, INSS e FGTS.
CLÁUSULA QUARTA – DAS RATIFICAÇÕES
Ratificam-se as demais cláusulas e condições de Contrato original e seus termos aditivos, não colidentes com o presente Termo.
E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
INFRACEA CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO,
AEROPORTOS E CAPACITAÇÃO LTDA
Fernando Augusto Maschio de Siqueira
CONTRATADA

ADITIVO Nº 095/2021

Publicação Nº 3123571

1º TERMO ADITIVO Nº 095/2021 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 183/2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 080/2020
OBJETO: PNEUS DE CAMINHÃO E MAQUINÁRIO
Aos vinte e quatro (24) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e um (2021), nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, presentes de um lado o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça 25 de Julho, n.
01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Eduardo Rothbarth Thomé, ora denominado CONTRATANTE, e a empresa ZEUS
COMERCIAL EIRELI, estabelecida na Rua Marechal Deodoro, n. 90, sala 01, bairro Centro, na cidade de Concórdia/SC, inscrita no CNPJ sob
o nº 34.840.358/0001-44, ora denominada CONTRATADA, resolvem nos termos facultados por lei, obedecidas as condições firmadas pelo
Pregão Presencial nº 080/2020, celebrar o presente TERMO DE ALTERAÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante fundamentação na
alínea “d”, inciso II, do artigo 65 da Lei 8.666/93, alterações posteriores e justificativas em anexo, em especial o protocolo n. 191148/2021,
passando a vigência dos seguintes valores:
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ITEM 1
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS
PNEU 1000 R 20 RADIAL BORRACHUDO (TRAÇÃO)

PREÇO UNITÁRIO REVISADO
R$ 2.080,00

ITEM 2
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS
PNEU 1000 R 20 RADIAL LISO
(DIRECIONAL)

PREÇO UNITÁRIO REVISADO
R$ 1.990,00

ITEM 4
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS
PNEU 215/75 R 17,5 BORRACHUDO (TRAÇÃO)

PREÇO UNITÁRIO REVISADO
R$ 840,01

ITEM 5
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS
PNEU 275/80 R 22,5 BORRACHUDO (TRAÇÃO)

PREÇO UNITÁRIO REVISADO
R$ 1.704,48

ITEM 13
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS

PREÇO UNITÁRIO REVISADO

PNEU DIAGONAL 17,5X 25 TL

R$ 3.389,61

ITEM 22
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS
CÂMARA DE AR PNEU 1000 X
20

PREÇO UNITÁRIO REVISADO
R$ 78,87

ITEM 31
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS

PREÇO UNITÁRIO REVISADO

PROTETOR DE ARO, ARO 20

R$ 27,19

Ratificam-se as demais cláusulas e condições da Ata original, não colidentes com o presente Termo.
E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para surtir um só efeito.
MUNICÍPIO DE RIO DO SUL
José Eduardo Rohtbarth Thomé
Contratada
ZEUS COMERCIAL EIRELI
Contratante

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 098/2021

Publicação Nº 3123169

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 098/2021
O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. ALEXANDRE MATOS PEREIRA, na qualidade de Secretário Municipal de Administração e Fazenda, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado
Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) TIAGO JOSÉ LUNELLI, portador(a) do CPF nº
009.653.109-65, na qualidade de Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua 13 de maio, 2607, Centro, José Boiteux - 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 VIII,
alíneas ‘a’ e ‘b’, do artigo 2°, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002 e alterações, prestará serviços de função Agente Administrativo, com
jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidos na Secretaria Municipal de Gestão de Governo - Departamento de Controle Interno,
em substituição da servidora PATRICIA SOARES VANSUITA, afastada em decorrência de licença maternidade, prorrogada conforme a Lei
11.770/2008.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R$ 2.180,89 (dois mil cento e oitenta reais e
oitenta e nove centavos) mensais, devendo o valor ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos servidores
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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 mencionada 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 28/06/2021 e encerrando-se em 27/07/2021.
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 conveniência administrativa,
pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância correspondente à metade
do que lhe caberia referente ao restante do contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Se a extinção do contrato for mediante iniciativa do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do Art. 13 da
Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, numa indenização
aos cofres públicos, correspondente à metade do valor que lhe caberia até o final do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na Lei n° 3.796, de 26 de junho de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
CLÁUSULA OITAVA: 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.
Rio do Sul (SC), 24 de junho de 2021.
ALEXANDRE MATOS PEREIRA			
TIAGO JOSÉ LUNELLI
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Contratado (a)

PORTARIA 0622/DGP

Publicação Nº 3123165

PORTARIA N. 0622/DGP
ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando 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, ao servidor VALMIR ROCHA DE ALCANTARA, matrícula n. 171409-1, ocupante do cargo de provimento efetivo Guarda Municipal, o benefício do 04° Adicional por Capacitação Profissional, por ter comprovado a realização de cursos de capacitação/treinamentos,
com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a sua área de atuação e cargo que ocupam, com fundamento
nos artigos 40 ao 42, da Lei Complementar n. 401, de 22 de agosto de 2018, de acordo com Termo de Homologação dos Títulos, emitido
em 04 janeiro de 2021 pelo Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Artigo 53, inciso III, da Lei Complementar
supracitada.
Parágrafo único - A concessão do Adicional por Capacitação Profissional é decorrente do requerimento efetuado pelo servidor, por meio do
Protocolo n. 189306/2020, datado de 25 de setembro de 2020.
Art. 2º. O efeito financeiro do Adicional por Capacitação Profissional será devido a partir de 01 de fevereiro de 2021, de acordo com o artigo
46 da Lei Complementar n. 401, de 22 de agosto de 2018.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio do Sul, 25 de junho de 2021.
Dcbh

PORTARIA N. 0582/DGP

Publicação Nº 3124577

PORTARIA N. 0582/DGP
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II
e X, do artigo 37, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, nos termos do artigo 13, da Lei Complementar nº 309 de 01/12/2015, GUSTAVO HENRIQUE PERFOLL DE SOUZA, para exercer o cargo de provimento efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, 40 horas, vinculado ao quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal
de Rio do Sul, em razão da sua aprovação no Concurso Público n. 002/2019.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio do Sul, 21 de junho de 2021.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal
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ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Phb

PORTARIA N. 0614/DGP DE 24 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123965

PORTARIA N. 0614/DGP
ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando 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. Instaurar o Processo Administrativo Disciplinar n. 006/2021, referente ao servidor PAULO CESAR WOLF, matrícula n. 3624401, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor.
§ 1º Conforme Memorando SEDUC/GAB n. 272/2021, emitido pela Secretaria Municipal de Educação em 09 de junho de 2021, o servidor
em comento não estaria cumprindo a carga horária e atribuições na unidade Centro Educacional Prefeito Luiz Adelar Soldatelli, possuindo
faltas injustificadas ao trabalho.
§ 2º O servidor em questão, em tese, teria infringido o disposto no artigo 170, incisos I, II, III, IV, IX, X e XI e o artigo 171, inciso I, ambos
da Lei Complementar n. 309 de 01 de dezembro de 2015. Por decorrência poderá lhe ser imputada a penalidade prevista no artigo 185,
inciso I, da mesma norma.
Art. 2º. Constituir, conforme disposto no artigo 197, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, composta pelos seguintes servidores:
a) a) Vanessa Fey Gorges, matrícula n. 3119401, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo;
b) Rafael Pacher, matrícula n. 2200449, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo;
c) Alexis Raizer Guanabens, matrícula n. 236691, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo.
Art. 3º. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou
exigido pelo interesse da administração.
Art. 4º. Os servidores ora designados para desempenhar as atividades inerentes à comissão farão jus à gratificação equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do Piso Mínimo dos Servidores Públicos Municipais, conforme disposto no Art. 101, da Lei complementar supracitada.
Art. 5º. O prazo para a conclusão da instrução é de 45(quarenta e cinco) dias, contados a partir da data de publicação deste ato, conforme
Lei Complementar n. 309, de 01 de dezembro de 2015.
Art. 6º. O prazo para a apresentação de defesa escrita é de 10 (dez) dias contados a partir do término da instrução.
Art. 7º. O prazo para apresentação do Relatório da Comissão é de 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da Defesa.
Art. 8º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio do Sul, 24 de junho de 2021.
ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Lso

PORTARIA N. 0615/DGP DE 24 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123961

PORTARIA N. 0615/DGP
ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando 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. Instaurar o Processo Administrativo Disciplinar n. 007/2021, referente à servidora LEILA CRISTINA PADILHA, matrícula n. 2698684,
ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Serviços Gerais I.
§ 1º Conforme Memorando CI-OUV n. 246/2021, emitido pelo Departamento de Controle Interno, em 18 de junho de 2021, a servidora em
comento apresentou em quatro oportunidades o Termo de Declaração de Isolamento, afastando-se das atividades laborais provenientes
do seu cargo de provimento efetivo, mas laborando em uma empresa privada, fato este verificado in loco pelo Departamento denunciante.
Relata a denúncia ainda, que no respectivo período de isolamento a mesma postou fotos em sua rede social – Facebook de uma viagem
realizada à cidade de Florianópolis.
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§ 2º A servidora em questão, em tese, teria infringido o disposto no artigo 170, incisos I, II, III, IX, XI, da Lei Complementar n. 309 de 01
de dezembro de 2015. Por decorrência poderá lhe ser imputada a penalidade prevista no artigo 185, inciso III, da mesma norma.
Art. 2º. Constituir, conforme disposto no artigo 197, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, composta pelos seguintes servidores:
a) a) Vanessa Fey Gorges, matrícula n. 3119401, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo;
b) Cristiane Aparecida Leandro de Souza, matrícula n. 275501, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente de Saúde;
c) Alexis Raizer Guanabens, matrícula n. 236691, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo.
Art. 3º. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou
exigido pelo interesse da administração.
Art. 4º. Os servidores ora designados para desempenhar as atividades inerentes à comissão farão jus à gratificação equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do Piso Mínimo dos Servidores Públicos Municipais, conforme disposto no Art. 101, da Lei complementar supracitada.
Art. 5º. O prazo para a conclusão da instrução é de 45(quarenta e cinco) dias, contados a partir da data de publicação deste ato, conforme
Lei Complementar n. 309, de 01 de dezembro de 2015.
Art. 6º. O prazo para a apresentação de defesa escrita é de 10 (dez) dias contados a partir do término da instrução.
Art. 7º. O prazo para apresentação do Relatório da Comissão é de 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da Defesa.
Art. 8º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio do Sul, 24 de junho de 2021.
ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Lso

PORTARIA N. 0616/DGP DE 24 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123959

PORTARIA N. 0616/DGP
ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina,
usando da competência que lhe confere o Decreto n.56.053, de 23 de fevereiro de 2017 e, considerando o Ofício n. 005/P.A.D. 004/2021,
de 11 de junho de 2021;
RESOLVE:
Art. 1° Designar o servidor CLERISTON ROBERTO PASSIG, matrícula n. 2769301, ocupante do cargo de provimento efetivo Programador,
para atuar no Processo Administrativo Disciplinar n. 004/2020, instaurada pela Portaria n. 0478/DGP, de 14 de maio de 2021 (Publicada no
DOM em 17/05/2021), realizando auditoria nas digitalizações efetuadas pela empresa JOTABÊ GESTÃO DE INFORMAÇÕES LTDA ME, a fim
de verificar se cumpriu todas as obrigações contratuais estabelecidas na cláusula terceira do Contrato n. 009/2014.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio do Sul, 24 de junho de 2021.
ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Lso

PORTARIA N. 0619/DGP DE 24 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124088

PORTARIA N. 0619/DGP
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere os artigos
3º e 23, do Decreto n. 6.635 de 01 de novembro de 2017 e, considerando:
• As conclusões da Comissão Processante e o parecer emitido pela Procuradoria Geral do Município dos autos do Processo Administrativo de
Responsabilização n. 015/2019, instaurado pela Portaria n. 2026/DGP de 19 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios
em 13 de fevereiro de 2020 e, de acordo com a decisão proferida dos mesmos autos, no que tange à apuração de fatos,
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar, com fundamento no artigo 87, inciso I, da Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, a aplicação da pena de ADVERTÊNCIA,
à empresa Dione A. M. Wurlitzer - CNPJ 26.582.119/0001-03, em razão da inexecução total do contrato firmado.
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Art.2º. Da decisão administrativa sancionadora, caberá pedido de reconsideração com efeito suspensivo no prazo de 10 (dez) dias, contados
da data de intimação da decisão.
Art. 3º. Determinar ao Departamento de Licitações que comunique a empresa sobre a presente decisão, bem como o Departamento de
Controle Interno desta municipalidade.
Art. 4º. Determinar a instauração de Sindicância Administrativa para apurar a denúncia formalizada pela defesa da empresa processada,
referente ao preparo do terreno para o início das obras estar condicionado à emissão de instrumento legal de intervenção em curso d’água.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio do Sul, 24 de junho de 2021.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal
ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Lso

RESUMO DO CONTRATO Nº 140/2021

Publicação Nº 3123764
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 14836A568E5FBC5019374F65C9446BF3D370AB30

RESUMO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
Nº 140/2021
Chamada Pública Nº 068/2021.
Contratante: Município de Rio do Sul/SC.
Contratado: Angelo Bonatto – CPF 386.779.979-20
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública,
verba FNDE/PNAE.
Valor: R$ 3.790,00 (três mil setecentos e noventa reais)
Prazo de Vigência: 12 meses a contar da assinatura.
Recurso: 85.02.2028.3390.3007, 85.02.2026.3390.3007, 85.02.2027.3390.3007, 85.02.2028.3390.3007, 85.02.2028.3390.3007,
85.02.3390.3007, 85.02.2030.3390.3007, 85.02.2030.3390.3007, 85.02.2031.3390.3007, 85.02.2031.3390.3007, 85.02.2031.3390.3007,
85.02.2032.3390.3007, 85.02.2032.3390.3007, 85.02.2032.3390.3007 e demais dotações conforme orçamento vigente.
Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Rio do Sul/SC, 11 de junho de 2021.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO Nº 141/2021

Publicação Nº 3123767
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E162412AAA9C7D726820EAAE499FDDE71EC0EE90

RESUMO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
Nº 141/2021
Chamada Pública Nº 068/2021.
Contratante: Município de Rio do Sul/SC.
Contratado: Jeovane Momm – CPF 012.129.879-50
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública,
verba FNDE/PNAE.
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Valor: R$ 3.790,00 (três mil setecentos e noventa reais)
Prazo de Vigência: 12 meses a contar da assinatura.
Recurso: 85.02.2028.3390.3007, 85.02.2026.3390.3007, 85.02.2027.3390.3007, 85.02.2028.3390.3007, 85.02.2028.3390.3007,
85.02.3390.3007, 85.02.2030.3390.3007, 85.02.2030.3390.3007, 85.02.2031.3390.3007, 85.02.2031.3390.3007, 85.02.2031.3390.3007,
85.02.2032.3390.3007, 85.02.2032.3390.3007, 85.02.2032.3390.3007 e demais dotações conforme orçamento vigente.
Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Rio do Sul/SC, 11 de junho de 2021.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO Nº 142/2021

Publicação Nº 3123773
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BC393793D6E5C0A57DB26BD5C6DF14E99EAB9782

RESUMO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
Nº 142/2021
Chamada Pública Nº 068/2021.
Contratante: Município de Rio do Sul/SC.
Contratado: Selmo Schvambach – CPF 468.500.079-04
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública,
verba FNDE/PNAE.
Valor: R$ 25.930,80 (vinte e cinco mil, novecentos e trinta reais e oitenta centavos)
Prazo de Vigência: 12 meses a contar da assinatura.
Recurso: 85.02.2028.3390.3007, 85.02.2026.3390.3007, 85.02.2027.3390.3007, 85.02.2028.3390.3007, 85.02.2028.3390.3007,
85.02.3390.3007, 85.02.2030.3390.3007, 85.02.2030.3390.3007, 85.02.2031.3390.3007, 85.02.2031.3390.3007, 85.02.2031.3390.3007,
85.02.2032.3390.3007, 85.02.2032.3390.3007, 85.02.2032.3390.3007 e demais dotações conforme orçamento vigente.
Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Rio do Sul/SC, 11 de junho de 2021.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO Nº 143/2021

Publicação Nº 3123778
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 476A99139951829AA0189888D773740F8A9EA0D9

RESUMO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
Nº 143/2021
Chamada Pública Nº 068/2021.
Contratante: Município de Rio do Sul/SC.

Contratada: Associação de Produtores Orgânicos do Planalto, Vale do Itajaí e Litoral Catarinense – ECOFRUTAS – CNPJ 11.001.445/0001-02
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública,
verba FNDE/PNAE.
Valor: R$ 46.434,60 (quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos)
Prazo de Vigência: 12 meses a contar da assinatura.
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Recurso: 85.02.2028.3390.3007, 85.02.2026.3390.3007, 85.02.2027.3390.3007, 85.02.2028.3390.3007, 85.02.2028.3390.3007,
85.02.3390.3007, 85.02.2030.3390.3007, 85.02.2030.3390.3007, 85.02.2031.3390.3007, 85.02.2031.3390.3007, 85.02.2031.3390.3007,
85.02.2032.3390.3007, 85.02.2032.3390.3007, 85.02.2032.3390.3007 e demais dotações conforme orçamento vigente.
Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Rio do Sul/SC, 11 de junho de 2021.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO Nº 144/2021

Publicação Nº 3123784
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D69816CE3262EF6B6EB74EC75249C58AA2D7E1AD

RESUMO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
Nº 144/2021
Chamada Pública Nº 068/2021.
Contratante: Município de Rio do Sul/SC.
Contratada: Cooperação Cooperativa Agrícola Familiar Serra Taboão – CNPJ 20.432.884/0001-60
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública,
verba FNDE/PNAE.
Valor: R$ 461.720,01 (quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos e vinte reais e um centavo)
Prazo de Vigência: 12 meses a contar da assinatura.
Recurso: 85.02.2028.3390.3007, 85.02.2026.3390.3007, 85.02.2027.3390.3007, 85.02.2028.3390.3007, 85.02.2028.3390.3007,
85.02.3390.3007, 85.02.2030.3390.3007, 85.02.2030.3390.3007, 85.02.2031.3390.3007, 85.02.2031.3390.3007, 85.02.2031.3390.3007,
85.02.2032.3390.3007, 85.02.2032.3390.3007, 85.02.2032.3390.3007 e demais dotações conforme orçamento vigente.
Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Rio do Sul/SC, 11 de junho de 2021.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO Nº 145/2021

Publicação Nº 3123788
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9C9E4FF1CD110E7C757639FE416028CC099D1B29

RESUMO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
Nº 144/2021
Chamada Pública Nº 068/2021.
Contratante: Município de Rio do Sul/SC.
Contratada: Frutzoz Indústria de Sucos de Frutas Eireli – CNPJ 04.059.552/0001-26
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública,
verba FNDE/PNAE.
Valor: R$ 1.955,20 (mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)
Prazo de Vigência: 12 meses a contar da assinatura.
Recurso: 85.02.2028.3390.3007, 85.02.2026.3390.3007, 85.02.2027.3390.3007, 85.02.2028.3390.3007, 85.02.2028.3390.3007,
85.02.3390.3007, 85.02.2030.3390.3007, 85.02.2030.3390.3007, 85.02.2031.3390.3007, 85.02.2031.3390.3007, 85.02.2031.3390.3007,
85.02.2032.3390.3007, 85.02.2032.3390.3007, 85.02.2032.3390.3007 e demais dotações conforme orçamento vigente.
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Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Rio do Sul/SC, 11 de junho de 2021.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal

TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE RIO DO SUL E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOLAR DO BEIJA
FLOR, ATRAVÉS DO CENTRO COMUNITÁRIO DIVINO ESPÍRITO SANTO

Publicação Nº 3124245

TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOLAR DO BEIJA FLOR, ATRAVÉS DO CENTRO COMUNITÁRIO DIVINO
ESPÍRITO SANTO.
O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça
25 de Julho, nº 01 – Centro, em Rio do Sul – SC, neste ato representado pelo Prefeito, Exmo. Sr. JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, por
intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede na Rua Verde Vale, nº 60 – Bairro Canta Galo, em Rio do Sul – SC, neste
ato representada pela secretária, Sra. JANARA APARECIDA MAFRA, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, e de outro lado o
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOLAR DO BEIJA FLOR, através do CENTRO COMUNITÁRIO DIVINO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 83.499.087/0001-10, com sede na Rua Dom Pedro II, nº 325 – Bairro Canoas, em Rio do Sul
– SC, neste ato representado pelo seu dirigente, Sra. SANDRA MARIA GRAH XAVIER, doravante denominado simplesmente ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL, resolvem formalizar o presente Termo Aditivo, com fundamento na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014,
mediante as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO
O presente instrumento tem por objeto alterar o disposto na Cláusula Segunda, que trata o item 1 e 3 da Competência do Município e o disposto na Cláusula Sexta, que trata do montante dos Recursos Orçamentários e Financeiros, ambas do Termo de Colaboração nº 015/2021,
conforme Memorando nº 273/2021/SEDUC.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
Fica retificada a redação contida nos itens 1 e 3, disposto na Cláusula Segunda – Das Obrigações, para que passe a constar o que segue:
Compete ao MUNICÍPIO:
1. Repassar mensalmente os recursos provenientes da receita anual do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), reajustados conforme Portaria Interministerial expedida pelo Ministério da Educação
até a data de emissão do termo de colaboração, à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sobre o valor per capita por criança da instituição,
oficializado no censo escolar (INEP), conforme disposto na Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, no Decreto nº 6.253, de 13 de
novembro de 2007,e na Portaria Interministerial MEC/ME nº 03, de 24 de maio de 2021 do Ministério da Educação e valores constantes no
Anexo que deverão ser corrigidos conforme Portaria Interministerial expedida pelo Ministério da Educação até a data de emissão do termo
de colaboração.
...
3. Considerar no cálculo do repasse o número de crianças por faixa etária e o tipo de atendimento (parcial/integral), conforme planilha
de Matrículas da Educação Básica, consideradas no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB) em 2021, estimativa da receita anual do Fundo e Coeficientes de Distribuição dos Recursos por Ente
Governamental – Portaria Interministerial nº 03, de 24 de maio de 2021, do Ministério da Educação, e mediante valores especificados por
entidade na tabela constante no Anexo, corrigida através de Portaria expedida pelo Ministério da Educação;”
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
Fica retificada a redação contida na Cláusula Sexta – Dos Recursos Orçamentários e Financeiros, para que passe a constar o que segue:
Os recursos para execução do objeto deste Termo de Colaboração, no montante de R$ 550.830,18 (quinhentos e cinquenta mil, oitocentos
e trita reais e dezoito centavos), serão alocados conforme Plano de Trabalho aprovado, obedecendo a seguinte distribuição:
O valor do repasse, será divido em 12 parcelas iguais e sucessivas de R$ 45.902,52 (quarenta e cinco mil, novecentos e dois reais e cinquenta e dois centavo), pagos conforme tabela abaixo:
PARCELA
1
2

VALOR
R$ 45.902,52
R$ 45.902,52
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15/08/2021
15/09/2021
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15/11/2021
15/12/2021
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15/04/2022
15/05/2022

CLÁUSULA QUARTA – DAS RATIFICAÇÕES
Ratificam-se, na integralidade, as cláusulas do Termo de Colaboração nº 015/2021 que não foram aditadas por este Termo Aditivo.
E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento perante as testemunhas abaixo assinadas, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos.
Rio do Sul (SC), 10 de junho de 2021
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul
JANARA APARECIDA MAFRA
Secretária Municipal de Educação
SANDRA MARIA GRAH XAVIER
Presidente do Centro Comunitário Divino Espírito Santo

TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
RIO DO SUL E O CENTRO ASSISTENCIAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Publicação Nº 3124260

TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL E O CENTRO
ASSISTENCIAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça
25 de Julho, nº 01 – Centro, em Rio do Sul – SC, neste ato representado pelo Prefeito, Exmo. Sr. JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ,
por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede na Rua Verde Vale, nº 60 – Bairro Canta Galo, em Rio do Sul – SC,
neste ato representada pela secretária, Sra. JANARA APARECIDA MAFRA, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, e de outro lado
o CENTRO ASSISTENCIAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, através do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA LURDES,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.457.519/0001-66, com sede na Rua Expedicionário Menelau Claudino dos
Santos, nº 346 – Bairro Canta Galo, em Rio do Sul – SC, neste ato representado pelo seu dirigente, Sr. LAURO FREITAS, doravante denominado simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, resolvem formalizar o presente Termo Aditivo, com fundamento na Lei Federal
nº 13.019, de 31 de julho de 2014, mediante as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO
O presente instrumento tem por objeto alterar o disposto na Cláusula Segunda, que trata o item 1 e 3 da Competência do Município e o disposto na Cláusula Sexta, que trata do montante dos Recursos Orçamentários e Financeiros, ambas do Termo de Colaboração nº 016/2021,
conforme Memorando nº 273/2021/SEDUC.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
Fica retificada a redação contida nos itens 1 e 3, disposto na Cláusula Segunda – Das Obrigações, para que passe a constar o que segue:
Compete ao MUNICÍPIO:
1. Repassar mensalmente os recursos provenientes da receita anual do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), reajustados conforme Portaria Interministerial expedida pelo Ministério da Educação
até a data de emissão do termo de colaboração, à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sobre o valor per capita por criança da instituição,
oficializado no censo escolar (INEP), conforme disposto na Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, no Decreto nº 6.253, de 13 de
novembro de 2007,e na Portaria Interministerial MEC/ME nº 03, de 24 de maio de 2021 do Ministério da Educação e valores constantes no
Anexo que deverão ser corrigidos conforme Portaria Interministerial expedida pelo Ministério da Educação até a data de emissão do termo
de colaboração.
...
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3. Considerar no cálculo do repasse o número de crianças por faixa etária e o tipo de atendimento (parcial/integral), conforme planilha
de Matrículas da Educação Básica, consideradas no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB) em 2021, estimativa da receita anual do Fundo e Coeficientes de Distribuição dos Recursos por Ente
Governamental – Portaria Interministerial nº 03, de 24 de maio de 2021, do Ministério da Educação, e mediante valores especificados por
entidade na tabela constante no Anexo, corrigida através de Portaria expedida pelo Ministério da Educação;”
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
Fica retificada a redação contida na Cláusula Sexta – Dos Recursos Orçamentários e Financeiros, para que passe a constar o que segue:
Os recursos para execução do objeto deste Termo de Colaboração, no montante de R$ 271.560,14 (duzentos e setenta e um mil, quinhentos
e sessenta reais e quatorze centavos), serão alocados conforme Plano de Trabalho aprovado, obedecendo a seguinte distribuição:
O valor do repasse, será divido em 12 parcelas iguais e sucessivas de R$ 22.630,01 (vinte e dois mil, seiscentos e trinta reais e um centavo),
pagos conforme tabela abaixo:
PARCELA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

VALOR
R$ 22.630,01
R$ 22.630,01
R$ 22.630,01
R$ 22.630,01
R$ 22.630,01
R$ 22.630,01
R$ 22.630,01
R$ 22.630,01
R$ 22.630,01
R$ 22.630,01
R$ 22.630,01
R$ 22.630,01

DATA DO PAGAMENTO
15/06/2021
15/07/2021
15/08/2021
15/09/2021
15/10/2021
15/11/2021
15/12/2021
15/01/2022
15/02/2022
15/03/2022
15/04/2022
15/05/2022

CLÁUSULA QUARTA – DAS RATIFICAÇÕES
Ratificam-se, na integralidade, as cláusulas do Termo de Colaboração nº 016/2021 que não foram aditadas por este Termo Aditivo.
E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento perante as testemunhas abaixo assinadas, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos.
Rio do Sul (SC), 10 de junho de 2021
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul
JANARA APARECIDA MAFRA
Secretária Municipal de Educação
LAURO FREITAS
Presidente do Centro Assistencial de Caridade Nossa Senhora da Conceição

TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 017/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE RIO DO SUL E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LARISSA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS
SÁVIO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL HORST BREMER E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ DINHA,
ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO JARDINS D

Publicação Nº 3124303

TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 017/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL E CENTRO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL LARISSA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS SÁVIO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL HORST BREMER
E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ DINHA, ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO JARDINS DE INFÂNCIA VOVÓ BELINHA.
O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça
25 de Julho, nº 01 – Centro, em Rio do Sul – SC, neste ato representado pelo Prefeito, Exmo. Sr. JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ,
por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede na Rua Verde Vale, nº 60 – Bairro Canta Galo, em Rio do Sul – SC,
neste ato representada pela secretária, Sra. JANARA APARECIDA MAFRA, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, e de outro lado
o CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LARISSA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS SÁVIO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
HORST BREMER e CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ DINHA, através da ASSOCIAÇÃO JARDINS DE INFÂNCIA VOVÓ BELINHA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 83.782.177/0001-14, com sede na Rua Georg Lucas, nº 220 – Jardim América, em
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Rio do Sul – SC, neste ato representada pela sua dirigente, Sra. AVAIR TEREZINHA GRAH, doravante denominado simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, resolvem formalizar o presente Termo Aditivo, com fundamento na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de
2014, mediante as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO
O presente instrumento tem por objeto alterar o disposto na Cláusula Segunda, que trata o item 1 e 3 da Competência do Município e o disposto na Cláusula Sexta, que trata do montante dos Recursos Orçamentários e Financeiros, ambas do Termo de Colaboração nº 017/2021,
conforme Memorando nº 273/2021/SEDUC.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
Fica retificada a redação contida nos itens 1 e 3, disposto na Cláusula Segunda – Das Obrigações, para que passe a constar o que segue:
Compete ao MUNICÍPIO:
1. Repassar mensalmente os recursos provenientes da receita anual do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), reajustados conforme Portaria Interministerial expedida pelo Ministério da Educação
até a data de emissão do termo de colaboração, à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sobre o valor per capita por criança da instituição,
oficializado no censo escolar (INEP), conforme disposto na Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, no Decreto nº 6.253, de 13 de
novembro de 2007,e na Portaria Interministerial MEC/ME nº 03, de 24 de maio de 2021 do Ministério da Educação e valores constantes no
Anexo que deverão ser corrigidos conforme Portaria Interministerial expedida pelo Ministério da Educação até a data de emissão do termo
de colaboração.
...
3. Considerar no cálculo do repasse o número de crianças por faixa etária e o tipo de atendimento (parcial/integral), conforme planilha
de Matrículas da Educação Básica, consideradas no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB) em 2021, estimativa da receita anual do Fundo e Coeficientes de Distribuição dos Recursos por Ente
Governamental – Portaria Interministerial nº 03, de 24 de maio de 2021, do Ministério da Educação, e mediante valores especificados por
entidade na tabela constante no Anexo, corrigida através de Portaria expedida pelo Ministério da Educação;”
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
Fica retificada a redação contida na Cláusula Sexta – Dos Recursos Orçamentários e Financeiros, para que passe a constar o que segue:
Os recursos para execução do objeto deste Termo de Colaboração, no montante de R$ 1.709.458,27 (um milhão, setecentos e nove mil,
quatrocentos e cinquenta e oito reais, e vinte e sete centavos) serão alocados conforme Plano de Trabalho aprovado, obedecendo a seguinte
distribuição:
O valor do repasse, será divido em 12 parcelas iguais e sucessivas de R$ 142.454,86 (cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta
e quatro reais e oitenta e seis centavos), pagos conforme tabela abaixo:
PARCELA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

VALOR
R$ 142.454,86
R$ 142.454,86
R$ 142.454,86
R$ 142.454,86
R$ 142.454,86
R$ 142.454,86
R$ 142.454,86
R$ 142.454,86
R$ 142.454,86
R$ 142.454,86
R$ 142.454,86
R$ 142.454,86

DATA DO PAGAMENTO
15/06/2021
15/07/2021
15/08/2021
15/09/2021
15/10/2021
15/11/2021
15/12/2021
15/01/2022
15/02/2022
15/03/2022
15/04/2022
15/05/2022

CLÁUSULA QUARTA – DAS RATIFICAÇÕES
Ratificam-se, na integralidade, as cláusulas do Termo de Colaboração nº 017/2021 que não foram aditadas por este Termo Aditivo.
E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento perante as testemunhas abaixo assinadas, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos.
Rio do Sul (SC), 10 de junho de 2021
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul
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JANARA APARECIDA MAFRA
Secretária Municipal de Educação
AVAIR TEREZINHA GRAH
Presidente da Associação Jardins de Infância Vovó Belinha

TERMO DE CONVOCAÇÃO GUSTAVO HENRIQUE PERFOLL DE SOUZA

Publicação Nº 3124599

TERMO DE CONVOCAÇÃO
Senhor(a) GUSTAVO HENRIQUE PERFOLL DE SOUZA, é com satisfação que procedemos a convocação de V. Sª., para que se apresente
no Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, a fim de iniciar os procedimentos para a posse do cargo de
AGENTE ADMINISTRATIVO, 40 horas semanais, conquistado por meio do Concurso Público nº 002/2019, homologado por meio do Decreto
nº 9.087 de 15/06/2020 e suas retificações posteriores.
Salientamos que V. Sª foi nomeado (a) por meio da Portaria n. 0582/DGP de 21/06/2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM,
em 29/06/2021. Conforme § 1º, do Art. 14, da Lei Complementar n° 309/2015, V. Sª deverá tomar posse do cargo no prazo máximo de
trinta dias, a contar da data de publicação da portaria de nomeação.
Considerações importantes:
1) O candidato nomeado deverá providenciar os exames abaixo relacionados e tão logo os tenha em mãos, deverá entrar em contato com
o Departamento de Gestão de pessoas para agendar o Exame Admissional.
2) O candidato nomeado deverá se atentar ao prazo que possui para Tomar Posse (30 dias a contar da publicação da portaria de nomeação). Somente poderá tomar posse o candidato que estiver com toda a documentação entregue e aprovada pelo Departamento de Gestão
de Pessoas.
Exames a serem apresentados ao Médico Perito, para o exame admissional, CUSTEADOS PELO CANDIDATO:
Nome do Cargo

Exames necessários
1. HEMOGRAMA COMPLETO;
2. GLICEMIA;
3. VDRL;
4. RX TORAX e DA COLUNA LOMBO-SACRA;
5. RX DE BACIA;
6. ECG (acima 40 anos) – com laudo;
7. CREATININA (acima 40 anos);
8. LAUDO DO PSIQUIATRA;
9. CARTEIRA DE VACINAÇÃO ATUALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA
ÁREA DA SAÚDE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO.

Todos os cargos

Rio do Sul, 28 de junho de 2021.
Departamento de Gestão de Pessoas’
Divisão de Desenvolvimento profissional
Confirmação Recebimento (Assinatura):

TERMO DE POSSE E EXERCICIO GISLAINE CAPISTRANO HUNTEMANN

Publicação Nº 3123973

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO
O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Sr. JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, em conformidade com o disposto no artigo 14, da Lei Complementar n.º 309, de 01/12/2015 e no uso da competência que lhe foi delegada pelo artigo 15, parágrafo 1º. inciso “I”, da Lei Complementar
supracitada, EMPOSSA nesta data o (a) servidor(a) GISLAINE CAPISTRANO HUNTEMANN, nomeado (a) pela Portaria n. 0509/DGP, de
27/05/2021, publicada no DOM na data de 04/06/2021, para exercer o cargo efetivo de Pedagogo, 40 horas semanais, habilitado (a) pelo
Concurso Público n. 001/2019.
O (a) servidor(a) apresentou os documentos exigidos por Lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do
cargo, bem como se comprometeu a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul, instituído pela Lei Complementar
n. 309, de 01/12/2015.
Em conformidade com o disposto no artigo 16 da Lei Complementar supracitada, o (a) servidor (a) entrará em exercício em 01/07/2021.
Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse, que vai devidamente assinado pela autoridade competente e pelo
empossado, com a Descrição do Cargo anexo.
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Rio do Sul, 24 de junho de 2021.
Assinatura do (a) Empossado (a)
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal
phb
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DECRETO Nº 10.021, DE 25 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123810

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3E7235B2316530F4BE28FA9BEE8AC276B4700FAD

DECRETO Nº 10.021, de 25 de junho de 2021.
“HOMOLOGA
RESULTADO
DO
PROCESSO
LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO EDITAL DE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021, DE 07.06.2021”
O Prefeito em Exercício do Município de Rio do Sul, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de
conformidade com o artigo 37, inciso VI, da Lei Orgânica do
Município de Rio do Sul e com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Decreto
Municipal nº 8955/2020 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93.
DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado, de acordo com o parecer do pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 9528, de
11 de dezembro de 2020, e Decreto nº 9684, de 17 de fevereiro de 2021, o resultado do Edital
de Pregão Eletrônico nº 104/2021, de 07.06.2021, cujo resumo está representado no anexo
que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a
proceder a adjudicação em favor dos licitantes:
ADL COMERCIAL EIRELLI – EPP
VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME
GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO
25 de junho de 2021.

Digitally signed by JOSE EDUARDO ROTHBARTH
JOSE EDUARDO
THOME:05421524957
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM
ROTHBARTH
BRANCO, ou=11825802000157, cn=JOSE EDUARDO
THOME:05421524957
THOME:05421524957 ROTHBARTH
Date: 2021.06.28 08:47:12 -03'00'
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul

Assinado de

JAIRO
forma digital por
WEHMUTH
WEHMUTH JAIRO
JUNIOR:85110450
JUNIOR:85 900
Dados: 2021.06.28
110450900 08:22:45 -03'00'
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ANEXO AO DECRETO Nº 10.021/2021
Pregão Presencial: Nº 104/2021, de 07.06.2021
Objeto da Licitação:
AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, GELADEIRA COMERCIAL, E CARRINHO
AUXILIAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE RIO
DO SUL/SC.
Decisão:

Pelo critério de menor preço por item, o pregoeiro declarou vencedores os
licitantes:
ADL COMERCIAL EIRELLI – EPP
VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME
GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI
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Câmara Municipal
PORTARIA N° 1406/2021

Publicação Nº 3123726

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
Praça 25 de Julho, 01, 02º andar, Centro, Rio do Sul/SC
CEP 89.160-164 - Caixa Postal 209 - Telefone: (47) 3531-6300
www.camarariodosul.sc.gov.br

PORTARIA No 1.406, DE 28 DE JUNHO DE 2021
Autoriza o Gozo Remanescente de
Férias ao servidor Leonardo Simon
Rutzen

O DIRETOR GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES DE RIO DO SUL,
Estado de Santa Catarina, usando da competência estabelecida pela
Portaria n° 820, de 2 de fevereiro de 2015:
Art. 1o Fica autorizado o gozo de férias, do dia 13 de julho a 01 de
agosto de 2021 (20 dias), em complemento ao período remanescente referente
ao exercício 2021, de acordo com a Portaria n° 1.363, de 09 de dezembro de
2020, ao servidor Leonardo Simon Rutzen, Técnico Legislativo – Área
Legislativa da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, de acordo com a Lei
Complementar nº 309 de 01/12/2015 – Consolida o Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais, e Processo Digital n° 863/2021.
Art. 2o O gozo dos benefícios acima descritos estarão contemplados
com as vantagens estabelecidas no art. 125 da Lei Complementar n° 309 de
01/12/2015, combinado com o Artigo 7o, inciso XVII da Constituição Federal.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Rio do Sul, 28 de junho de 2021.

ROBERTO ANDRADE BASTOS
Diretor Geral
[Assinado Digitalmente]

THAYNÁ FIAMONCINI
Diretora Administrativa
[Assinado Digitalmente]

Assinado de forma digital

ROBERTO ANDRADE por ROBERTO ANDRADE
BASTOS:026885439 BASTOS:02688543946
Dados: 2021.06.28 10:14:41
46
-03'00'

Assinado de forma digital
THAYNA
por THAYNA
FIAMONCINI:0 FIAMONCINI:05666277952
Dados: 2021.06.28 09:54:08
5666277952 -03'00'

Portaria nº 1.406/2021 – Folhas 1 de 1
Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 6º, parágrafo único, e art. 20, §2º, da Lei Orgânica
de Municipal de Rio do sul, com a Resolução nº 1050/2019, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
(ICP-Brasil). Para verificar a autenticidade e integridade do documento, consulte o site https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.4/
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PORTARIA N° 1407/2021

Publicação Nº 3123734

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
Praça 25 de Julho, 01, 02º andar, Centro, Rio do Sul/SC
CEP 89.160-164 - Caixa Postal 209 - Telefone: (47) 3531-6300
www.camarariodosul.sc.gov.br

PORTARIA No 1.407, DE 28 DE JUNHO DE 2021
Autoriza o Gozo Remanescente de
Férias ao servidor Fernando Guedes

O DIRETOR GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES DE RIO DO SUL,
Estado de Santa Catarina, usando da competência estabelecida pela
Portaria n° 820, de 2 de fevereiro de 2015:
Art. 1o Fica autorizado o gozo de férias, do dia 12 a 31 de julho de
2021 (20 dias), em complemento ao período remanescente referente ao
exercício 2021, de acordo com a Portaria n° 1.391, de 12 de fevereiro de 2021,
ao servidor Fernando Guedes, Analista Legislativo Contábil da Câmara de
Vereadores de Rio do Sul, de acordo com a Lei Complementar nº 309 de
01/12/2015 – Consolida o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e
Processo Digital n° 864/2021.
Art. 2o O gozo dos benefícios acima descritos estarão contemplados
com as vantagens estabelecidas no art. 125 da Lei Complementar n° 309 de
01/12/2015, combinado com o Artigo 7o, inciso XVII da Constituição Federal.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Rio do Sul, 28 de junho de 2021.

ROBERTO ANDRADE BASTOS
Diretor Geral
[Assinado Digitalmente]

ROBERTO
ANDRADE
BASTOS:02688543
946

Assinado de forma digital
por ROBERTO ANDRADE
BASTOS:02688543946
Dados: 2021.06.28
10:15:08 -03'00'

Assinado de forma digital

THAYNÁ FIAMONCINI
Diretora Administrativa
[Assinado Digitalmente]

THAYNA
por THAYNA
FIAMONCINI: FIAMONCINI:0566627795
2
2021.06.28
05666277952 Dados:
09:54:47 -03'00'

Portaria nº 1.407/2021 – Folhas 1 de 1
Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 6º, parágrafo único, e art. 20, §2º, da Lei Orgânica
de Municipal de Rio do sul, com a Resolução nº 1050/2019, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
(ICP-Brasil). Para verificar a autenticidade e integridade do documento, consulte o site https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.4/
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PORTARIA N° 1408/2021

Publicação Nº 3123918

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
Praça 25 de Julho, 01, 02º andar, Centro, Rio do Sul/SC
CEP 89.160-164 - Caixa Postal 209 - Telefone: (47) 3531-6300
www.camarariodosul.sc.gov.br

PORTARIA No 1.408, DE 28 DE JUNHO DE 2021
Autoriza o Gozo Remanescente de
Férias a servidora Heliana Duarte Prim

O DIRETOR GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES DE RIO DO SUL,
Estado de Santa Catarina, usando da competência estabelecida pela
Portaria n° 820, de 2 de fevereiro de 2015:
Art. 1o Fica autorizado o gozo de férias, do dia 28 de julho a 14 de
agosto de 2021 (18 dias), em complemento ao período remanescente referente
ao exercício 2021, de acordo com a Portaria n° 1.360, de 04 de dezembro de
2020, a servidora Heliana Duarte Prim, Agente Legislativa da Câmara de
Vereadores de Rio do Sul, de acordo com a Lei Complementar nº 309 de
01/12/2015 – Consolida o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e
Processo Digital n° 865/2021.
Art. 2o O gozo dos benefícios acima descritos estarão contemplados
com as vantagens estabelecidas no art. 125 da Lei Complementar n° 309 de
01/12/2015, combinado com o Artigo 7o, inciso XVII da Constituição Federal.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Rio do Sul, 28 de junho de 2021.

ROBERTO ANDRADE BASTOS
Diretor Geral
[Assinado Digitalmente]

THAYNÁ FIAMONCINI
Diretora Administrativa
[Assinado Digitalmente]

Assinado de forma digital

ROBERTO ANDRADE por ROBERTO ANDRADE
BASTOS:0268854394 BASTOS:02688543946
Dados: 2021.06.28
6
12:30:35 -03'00'

Assinado de forma digital
THAYNA
por THAYNA
FIAMONCINI:0 FIAMONCINI:05666277952
Dados: 2021.06.28
5666277952 12:25:27 -03'00'

Portaria nº 1.408/2021 – Folhas 1 de 1
Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 6º, parágrafo único, e art. 20, §2º, da Lei Orgânica
de Municipal de Rio do sul, com a Resolução nº 1050/2019, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
(ICP-Brasil). Para verificar a autenticidade e integridade do documento, consulte o site https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.4/
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Rio dos Cedros
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATORIO Nº 64/2021 TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA

Publicação Nº 3125138

MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS/SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº 64/2021
TOMADA DE PREÇOS

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2CEFDA56BAB43F5D7EA1EC0A24A7515E05F24143

O Município de Rio dos Cedros – SC, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Tomada de Preços
para Obras e Serviços de Engenharia, tipo menor preço. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA A TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EXP. SERVINO MENGARDA, CONTEMPLANDO AS ÁREAS DE 154,24 M2 (ÁREA 01) E 200,80 M2 (COBERTURA), SITUADA NA AVENIDA
EXP. ANSELMO LEITEMPERGHER, LOCALIDADE DE CEDRO CENTRAL, RIO DOS CEDROS/SC, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 9h do dia 15 de Julho de 2021. ABERTURA:
às 09h05min do dia 15 de Julho de 2021. LOCAL: Salão Nobre Municipal, 2º andar do prédio da Prefeitura Municipal. Licitação regida pela
Lei nº 8.666/93 e alterações vigentes. Maiores informações e a íntegra do Edital poderão ser obtidas diariamente em horário de expediente
no Setor de Licitações desta Municipalidade, sito a Rua Nereu Ramos, 205, Centro, pelo Fone/Fax: (47) 3386-1050 R: 2006, no site: www.
riodoscedros.sc.gov.br e https://riodoscedros.atende.net/autoatendimento ou no e-mail: licitacao@riodoscedros.sc.gov.br.
Rio dos Cedros (SC), 28 de Junho de 2021.
Joanita Odorizzi Grande
Secretária de Educação
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2021

Publicação Nº 3124148

PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021
Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços que entre si celebram, de um lado, o
MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.806/0001-18,
estabelecido na Rua Nereu Ramos, n.205, em Rio dos Cedros, Santa Catarina, neste ato
representado por sua Secretaria Municipal de Educação, Sra. Joanita Odorizzi Grande,
doravante denominado apenas de CONTRATANTE, e, de outro, CLEDSON VALDIR
PEDRON ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
10.956.695/0001-33, com sede na Rua Pomeranos Caravággio, s/n, em Rio dos
Cedros/SC, neste ato representada por CLEDSON VALDIR PEDRON, inscrito no CPF
sob o nº 063.258.399-19, com endereço profissional junto à pessoa jurídica contratada,
doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o Presente Termo Aditivo ao
Contrato, mediante cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA JUSTIFICATIVA E DO FUNDAMENTO
Considerando que o objeto da Ata de Registro de Preços é O Registro De Preços Para
Aquisição De Gêneros Alimentícios Para Compor Os Itens Da Merenda Escolar
Fornecida Aos Alunos Das Unidades Escolares Do Município, conforme especificações
constantes no Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 06/2021 e, tendo em vista o que
disciplina o art. 65, II, d, da Lei Nacional nº 8.666/93 atrelado as alterações que se
projetam sobre o preço dos Gêneros Alimentícios, gerando aumento dos valores
pagos, é celebrado o presente termo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REEQUILIBRIO ECÔNOMICO FINANCEIRO
2.1 Conforme justificativa acima e considerando o teor do anexo Processo
Administrativo, a administração pagará ao contratado, a partir desta data, as quantias
abaixo descriminadas:
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

12

ALHO - DE 1ª QUALIDADE, SEM RÉSTIA, COM BULBO INTEIRO
E SÃO, SEM BROTOS, NÃO APRESENTANDO GRÃOS MURCHOS,
ARDIDOS, MANCHADOS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM
ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE.
ALHO PORÓ - CILINDRO DE FOLHAS VERDES ENCAIXADAS
UMAS NAS OUTRAS, ESBRANQUIÇADAS NA ZONA
SUBTERRÂNEA; TENRA, VIÇOSA, TEXTURA E CONSISTÊNCIA
DE VEGETAL FRESCO, LIVRE DE FOLHAS MURCHAS OU
AMARELADAS, COM NO MÍNIMO 300G
MAMÃO COMUM – MÉDIO AMADURECIMENTO, DE 1ª
QUALIDADE, INTEIRO, LIVRE DE BATIDAS E AMASSADOS IN
NATURA

KG

VALOR
UNITÁRIO
19,75

KG

4,50

KG

4,20

13

82

1
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MANGA - TIPO TOMMY ATKINS, DE 1ª QUALIDADE, MÉDIO
AMADURECIMENTO, LIVRE DE BATIDAS E AMASSADOS IN
NATURA
REPOLHO ROXO - TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, LIVRE
DE DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E
TRANSPORTE (COM MÍNIMO DE 01KG A UNIDADE)
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KG

4,20

UND

4,20

2.2 Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mãode-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental,
transporte de material e pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não
especificada neste contrato e no Edital de Licitação nº 06/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. Permanecem em vigor as demais disposições.
3.2 O presente instrumento será publicado, em extrato, na forma regulamentar.
3.3 E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento, que foi
impresso em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas para
que surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Rio dos Cedros, 25 de junho de 2021.

______________________
Joanita Odorizzi Grande
Secretária de Educação

______________________________
Representante Legal da Contratada
CLEDSON VALDIR PEDRON ME

______________________________________
Ricardo Augusto de Oliveira Xavier Araujo
Advogado OAB/SC 17.721
Portaria 679/08
Visto
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2021

Publicação Nº 3124144

PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021
Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços que entre si celebram, de um lado, o
MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.806/0001-18,
estabelecido na Rua Nereu Ramos, n.205, em Rio dos Cedros, Santa Catarina, neste ato
representado por sua Secretaria Municipal de Educação, Sra. Joanita Odorizzi Grande,
doravante denominado apenas de CONTRATANTE, e, de outro, CLEDSON VALDIR
PEDRON ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
10.956.695/0001-33, com sede na Rua Pomeranos Caravággio, s/n, em Rio dos
Cedros/SC, neste ato representada por CLEDSON VALDIR PEDRON, inscrito no CPF
sob o nº 063.258.399-19, com endereço profissional junto à pessoa jurídica contratada,
doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o Presente Termo Aditivo ao
Contrato, mediante cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA JUSTIFICATIVA E DO FUNDAMENTO
Considerando que o objeto da Ata de Registro de Preços é O Registro De Preços Para
Aquisição De Gêneros Alimentícios Para Compor Os Itens Da Merenda Escolar
Fornecida Aos Alunos Das Unidades Escolares Do Município, conforme especificações
constantes no Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 06/2021 e, tendo em vista o que
disciplina o art. 65, II, d, da Lei Nacional nº 8.666/93 atrelado as alterações que se
projetam sobre o preço dos Gêneros Alimentícios, gerando aumento dos valores
pagos, é celebrado o presente termo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REEQUILIBRIO ECÔNOMICO FINANCEIRO
2.1 Conforme justificativa acima e considerando o teor do anexo Processo
Administrativo, a administração pagará ao contratado, a partir desta data, as quantias
abaixo descriminadas:
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

21

BANANA COMUM - MÉDIO AMADURECIMENTO, DE 1ª
QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM
POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM
DESENVOLVIDA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. CACHO LIMPO
E EM MATURAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMO. NÃO
VERDE. COM POLPA ÍNTEGRA, CLARA E SEM
VESTÍGIOS DE PRAGAS.
BATATA INGLESA - LAVADA, DE 1ª QUALIDADE, COM
AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE
DE DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE

KG

VALOR
UNITÁRIO
REEQUILÍBRIO
3,50

KG

3,68

23

1
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33

67
89
96

104
106
123
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MANUSEIO E TRANSPORTE. IN NATURA
BRÓCOLIS - VERDE E FRESCO, DE 1ª QUALIDADE (DEVE
TER NO MÍNIMO DE 300G A UNIDADE), COMPACTA E
FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS OU MECÂNICA,
PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO
UNIFORMES, ISENTAS DE SUJIDADES, PARASITAS E
LARVAS.
CEBOLA - DE 1ª QUALIDADE IN NATURA, SECAS,
LIMPAS, GRAÚDAS, SADIAS, BOA QUALIDADE E
APRESENTAÇÃO. SEM VESTÍGIOS DE PRAGAS, INSETOS E
ROEDORES. CASCA E POLPA ÍNTEGRAS. TEXTURA, COR,
ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS
LARANJA COMUM, DE 1ª QUALIDADE, LIVRE DE
DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE
MANUSEIO E TRANSPORTE. IN NATURA
MELANCIA, TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, LIVRE
DE DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE
MANUSEIO E TRANSPORTE. IN NATURA
OVOS DE GALINHA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
ÍNTEGROS, TAMANHO TIPO GRANDE, LIMPOS, COM
CASCA LIMPA, RESISTENTE E SEM RACHADURAS OU
DEFORMAÇÕES, COM CALCIFICAÇÃO UNIFORME E
FORMATO CARACTERÍSTICO. DEVE CONTER REGISTRO
NO ÓRGÃO COMPETENTE. A EMBALAGEM NÃO PODE
ESTAR DANIFICADA E DEVE CONTER DATA DE
CLASSIFICAÇÃO, LOTE E VALIDADE.
PEPINO COMUM - TIPO SALADA, FRESCO, TAMANHO
MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, LIVRE DE DANOS FÍSICOS E
MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE
PIMENTÃO VERDE - TAMANHO MÉDIO, PERFEITO ESTADO
PARA CONSUMO, DE 1ª QUALIDADE,DEVENDO SER
PRIORITARIAMENTE ORGÂNICO E/OU AGROECOLÓGICO
VAGEM - DE 1ª QUALIDADE, COR VERDE ESCURA,
TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FIRME E
COMPACTA, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES,
ISENTO DE ENFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS,
MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E
MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE,
DE COLHEITA RECENTE, LIVRE DE RESÍDUOS DE
FERTILIZANTES, DEVENDO SER PRIORITARIAMENTE
ORGÂNICOS E/OU AGROECOLÓGICOS IN NATURA
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UND

3,75

KG

3,50

KG

2,75

KG

2,00

DÚZIA

6,35

KG

3,50

KG

6,50

KG

6,50

2.2 Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mãode-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental,
transporte de material e pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não
especificada neste contrato e no Edital de Licitação nº 06/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. Permanecem em vigor as demais disposições.
2
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3.2 O presente instrumento será publicado, em extrato, na forma regulamentar.
3.3 E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento, que foi
impresso em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas para
que surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Rio dos Cedros, 25 de junho de 2021.

______________________
Joanita Odorizzi Grande
Secretária de Educação

______________________________
Representante Legal da Contratada
CLEDSON VALDIR PEDRON ME

______________________________________
Ricardo Augusto de Oliveira Xavier Araujo
Advogado OAB/SC 17.721
Portaria 679/08
Visto
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Rio Negrinho
Prefeitura
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 040/2021

Publicação Nº 3124586

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2021 – CONCORRÊNCIA
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei nº 8.666/93, COMUNICA que se acha aberto até às 09:00
horas do dia 30 de Julho de 2021, o Processo Licitatório na modalidade de Concorrência para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
DO RAMO DE ENGENHARIA SANITÁRIA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO. A licitação se realizará conforme preceitua a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações,
devendo os envelopes de Habilitação e Proposta serem entregues e protocoladas no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, sito à Av.
Richard Schweitzer de Albuquerque, 200, Centro Cívico, até a data e horário acima, para abertura a partir das 09:00 horas do mesmo dia,
tendo por local a sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, no mesmo endereço. O Edital e anexos estão disponíveis no link
http://rionegrinho.atende.net (Licitações). Demais informações poderão ser obtidas no Departamento de Suprimentos, Setor de Licitações
da Prefeitura (endereço acima) ou pelo fone (47) 3646-3648/3646-3636.
Rio Negrinho, 18 de Junho de 2021.
CAIO CÉSAR TREML
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2021

Publicação Nº 3116764

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021
PREGÃO PRESENCIAL - RESUMO
O Município de Rio Negrinho (SC) torna público para conhecimento dos interessados, que sob a regência da Lei Federal nº 10.520 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 a partir
desta data, Pregão Presencial para REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NAS VÁRIAS MODALIDADES ESPORTIVAS CONSTANTES DO CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS promovidos pela fundação municipal de esportes de rio negrinho. Os
envelopes (proposta e documentos) deverão ser protocolados e entregues no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho
(SC) até às 09h00min horas do dia 12 de julho de 2021. O credenciamento de representantes e o início da disputa das propostas classificadas ocorrerão no mesmo dia. 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 de Rio Negrinho (SC). Cópias do edital poderão ser
obtidas no site: http://rionegrinho.atende.net (Licitações). Demais informações pelos telefones (47) 3646-3636/3646-3648.
Rio Negrinho, 23 de junho de 2021.
CAIO CESAR TREML
Prefeito Municipal
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BALANÇO FINANCEIRO MAIO/2021

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPR v:2013.01

2.803.465,67

2.825.127,81

4.258.667,56

2.689.134,95

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)

1.668.333,77
0,00
0,00

1.668.333,77

12.801.278,76
13.472,25

12.814.751,01

465.792,03
0,00
0,00

465.792,03

6.461.203,79
0,00

6.461.203,79

Exercício Anterior

21.545.218,01

12.441.258,58

Exercício Atual

2.743.407,66
0,00
0,00

2.743.407,66

2.803.465,67
2.803.465,67
0,00
0,00

1.109.694,65
144.812,65
3.695.264,55
0,00

4.949.771,85

3.446.670,99
1.613.495,90
254.484,64
1.578.690,45
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

13.852.038,50
0,00

13.852.038,50

466.875,23
129.473,59
3.662.318,74
0,00

Nota

2

Exercício Anterior

/

0,00
0,00
0,00

0,00

6.191.121,92
0,00

6.191.121,92

Exercício Atual

1

932.825,19
144.812,65
1.611.497,11
0,00

Identificador: WPR1491103-1735-PSSIURPVXOVI-3 - Emitido por: ZENO TSCHOEKE FILHO

DISPÊNDIOS

Nota

Pág

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários

Pagamentos Extraorçamentários (VIII)

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS

Transferências Financeiras Concedidas (VII)

Ordinária
Vinculada

Despesa Orçamentária (VI)

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)

Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo

Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários

Recebimentos Extraorçamentários (III)

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS

Transferências Financeiras Recebidas (II)

Ordinária
Vinculada

Receita Orçamentária (I)

INGRESSOS

BALANÇO FINANCEIRO

Período de Referência: Maio / 2021

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
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Nota

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPR v:2013.01

Notas:

12.441.258,58

2.825.127,81
0,00
0,00

Exercício Atual

___________________________________
VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral

Identificador: WPR1491103-1735-PSSIURPVXOVI-3 - Emitido por: ZENO TSCHOEKE FILHO

___________________________________
ZENO TSCHOEKE FILHO
Téc. Contab. - CRC-12.483-O5

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, Data Emissão 23/06/2021, Hora emissão 08:15:09

Notas Explicativas

TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)

Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

DISPÊNDIOS

Período de Referência: Maio / 2021

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
2

/

2

23/06/2021 08:14:35 -03:00

21.545.218,01

2.803.465,67
0,00
0,00

Exercício Anterior

Pág
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Rio Rufino
Prefeitura
DECRETO MUNICIPAL N° 444/2021

Publicação Nº 3123774

Decreto Nº 444,
De 24 de junho de 2021.
“SUPLEMENTA RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO RUFINO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO”.
ERLON TANCREDO COSTA, Prefeito do Município de Rio Rufino/SC, no uso das atribuições legais, devidamente autorizado no art. 5º, I da
Lei 793 de 18 de novembro de 2020;
DECRETA
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de Rio Rufino reforçando a seguintes dotações orçamentárias:
Órgão: 08- FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atividade: 2.022 – MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dotação
Descrição do Elemento
(07) 3.3.90.00.00.00.00.01.0065 (616)
Aplicações Diretas
Total de Suplementação .......................................................................

Valor
51.020,40
51.020,40

Art. 2º. Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação:
Fonte de Recursos
Fonte 0.1.0065 (616) – Transferências de SUAS/Estado. Benefícios Eventuais Custeio.
Total ....................................................................................................
....

51.020,40
51.020,40

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Encaminhado para publicação no DOM em
28/06/2021
Marcieli Kuhnen
Chefe de Gabinete
Rio Rufino (SC), 24 de junho de 2021.
ERLON TANCREDO COSTA
Prefeito de Rio Rufino

DECRETO MUNICIPAL N° 445/2021

Publicação Nº 3124524

DECRETO Nº445 ,
De 28 de junho de 2021.
“SUSPENDE AS AULAS E O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NA TERÇA-FEIRA (29/06/2021) – COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO - EM RAZÃO DA ONDA DE FRIO E DAS CHUVAS TORRENCIAIS, QUE IMPEDEM OU DIFICULTAM O ACESSO
DE ALUNOS E PROFESSORES ÀS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
ERLON TANCREDO COSTA, Prefeito do Município de Rio Rufino/SC, no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, I, “m” da Lei Orgânica
Municipal, e,
CONSIDERANDO a onda de frio que acomete a região serrana, bem como a chuvas torrenciais que afetam o Município de Rio Rufino, que
impedem ou dificultam o acesso de alunos, professores e demais servidores das unidades escolares da rede pública municipal de ensino,
DECRETA
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Art. 1º Ficam suspensas as aulas e o transporte escolar da rede municipal de ensino no dia 29 de junho de 2021 (terça-feira), em virtude
da onda de frio e, também, das chuvas torrenciais, que acabam impedindo ou dificultando o acesso às unidades escolares do Município.
§ 1º A suspensão poderá ser prorrogada, caso persistam as condições meteorológicas.
§ 2º O corpo discente, nesse período, ficará no ensino remoto,
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Rio Rufino, 28 de junho de 2021.
ERLON TANCREDO COSTA
Encaminhado para publicação no DOM em
28/06/2021
Marcieli Kuhnen
Chefe de Gabinete
Prefeito de Rio Rufino
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Rodeio
Prefeitura
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39-2021

Publicação Nº 3123581

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39-2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC
CONTRATANTE: Município de Rodeio-SC.
CONTRATADA: H2SA ENGENHARIA LTDA, com sede a Rua Anitápolis, n.º 103, Bairro Laranjeiras - CEP 89167426 - cidade de Rio do Sul-SC,
inscrita no CNPJ sob n.º25.248.297/0001-30
VALOR TOTAL: R$ 26.550,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Publicação Nº 3124646

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 002/2021
O MUNICÍPIO DE RODEIO-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CGC-MF sob Nº. 83.102.814/0001-64, sita a Rua Barão do Rio
Branco, 1069, neste ato representado por seu Prefeito VALCIR FERRARI, brasileiro, casado, inscrito no RG sob o nº 2.487.273 e no CPF sob
o n° 710.929.359-91, residente e domiciliado na Rua Faustino Pasquali, 120, Rodeio 12, Rodeio-SC, e pelo Secretário de Educação, Sra. Milene Conzatti Costa, brasileira, casada, inscrita no RG sob o nº 3.213.291, e no CPF sob o nº 904.396.199-04, residente e domiciliada à Rua
Giácomo Furlani nº 126, Centro, cidade de Rodeio, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE RODEIO, entidade beneficente de assistência social, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° n.º
02.551.025/0001-09, situada na Rua Giacomo Furlani, centro, nesta cidade de Rodeio - Estado de Santa Catarina, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Presidente Valdir Macoppi, portador de RG nº 301802 e CPF nº 195.007.779-91, residente
e domiciliado à Rua São Pedro Velho nº 1067, Bairro São Pedro Velho - cidade de Rodeio - SC, resolvem celebrar o presente termo, dispensando-se a realização de Chamamento Público, consoante previsão contida no artigo 30, inciso VI da Lei nº 13.019/2014, em conformidade
com os demais dispositivos da referida legislação, Decreto Federal nº 8.726/2016, Lei nº 9.394/96, Lei 8.742/1993, Decreto Municipal nº
4215 e 4216/2017, e lei autorizativa nº 2185 de 24 de junho de 2021, conforme cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1- O presente Termo de Colaboração tem por objeto a colaboração institucional da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE RODEIO-SC, com a finalidade de promover atendimentos educacionais especializados aos educandos com deficiência intelectual que
não puderem se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições que gerem desvantagens pessoais resultantes de deficiências ou de incapacidades, conforme Plano de Trabalho, que devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de
Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social, constituindo parte integrante do presente Termo, como se nele estivesse transcrito.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2- São compromissos da CONTRATADA, desenvolver serviços de educação especial e serviços de assistência social destinados às pessoas
com deficiência intelectual, conforme previsão contida na Cláusula Primeira, atendendo o número de pessoas e desempenhando as ações
conforme especificado no Plano de Trabalho, parte integrante do presente termo;
2.1 - Dispor de corpo técnico necessário, assegurando a Estimulação Essencial, os serviços da Educação Especial "Serviço de Atendimento
Educacional Especializado", "Serviço Pedagógico Específico" e "Educação Profissional", assim como a efetivação da Política de Assistência
Social, por meio de ações de prevenção, promoção, inserção e proteção, aos alunos e atendidos previstos no Plano de Trabalho;
2.2 - Atender às necessidades dos alunos da educação especial que frequentam os Centros de Atendimento Especializado e dos demais
níveis oferecidos pela APAE;
2.3 - Executar programas educacionais que favoreçam o desenvolvimento cognitivo, psicomotor e social dos alunos.
2.4 – Realizar serviços de atendimento à pessoa com deficiência conforme preconizado na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais ao público alvo e sua família, atendendo aos objetivos propostos pelo serviço com foco para os resultados previstos;
2.5 – Realizar de forma continuada, permanente e planejada, serviços e execução de programas ou projetos voltados prioritariamente para a
defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades
sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos ao público alvo e família, nos termos da Lei nº 8.742, de 1993, e respeitadas
as deliberações do CNAS;
2.6 - Encaminhar à rede regular municipal os alunos cuja avaliação pedagógica recomende a inserção nas classes comuns da rede municipal;
2.7 - Permitir o livre acesso dos servidores da CONTRATANTE, facilitando a obtenção de informações junto à CONTRATADA;
2.8 - Assumir as responsabilidades por eventuais danos materiais ou morais causados ao Município e a terceiros, em decorrência de sua
ação ou omissão no desenvolvimento do Serviço, sem nenhuma responsabilidade do CONTRATANTE;
2.9 - Não transferir ou subcontratar, ceder ou sub empreitar, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes
da adjudicação do fornecimento, ressalvada, se necessária e plenamente justificável a intervenção de fornecedores ou serviços técnicos
especiais, desde que devidamente autorizados pelo CONTRATANTE, sob pena de rescisão deste Termo;
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2.10 - Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE, bem como pelo Tribunal de Contas do Estado
de Santa Catarina, por escrito, garantindo-se o livre acesso dos mesmos nas dependências da instituição;
2.11 - Manter registros contábeis, atualizados e em boa ordem a disposição dos servidores da CONTRATANTE;
2.12 - Guardar, zelar, responsabilizar-se pela conservação e manutenção do patrimônio público municipal (bens móveis, equipamentos),
cedidos para execução do Serviço e recebidos pela CONTRATADA;
2.13 - Prestar contas, perante a administração Municipal de RODEIO- SC, nos termos do Decreto Municipal nº 3635 de 07 de janeiro de
2015, e Lei 13019/2014.
2.14 - Obedecer, para fins de prestações de contas, as normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;
2.15 - Utilizar a verba a ser repassada pela CONTRATANTE exclusivamente para cobertura de despesas relativas ao objeto deste Termo de
Colaboração, sendo:
a) despesas na forma prevista no artigo 70 da LDB (Lei nº 9394/96);
b) despesas diretamente vinculadas a realização das atribuições e obrigações pela CONTRATADA na realização da presente parceria;
c) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil,
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;
d) diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;
e) custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria;
f) aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde
que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.
2.64 - Restituir o Município, por ocasião da apresentação do relatório e da prestação de contas anual consolidada, os valores repassados
para consecução da parceria, quando os mesmos não forem utilizados;
2.17 - Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da CONTRATADA e ao adimplemento deste termo, não caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos
pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3- São compromissos do Município:
3.1- Transferir os recursos à CONTRATADA, no valor anual de R$96.000,00(noventa e seis mil reais), podendo ser pago em até 12 parcelas.
3.2- Designar o gestor que será o responsável pela gestão da parceria, com poderes de controle e fiscalização, incluindo:
3.3- Apreciar a prestação de contas apresentada pela CONTRATADA;
3.4- Fiscalizar a execução do Termo de Colaboração, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito
cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
3.5- Comunicar formalmente à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução do presente Termo;
3.6- Dar publicidade ao presente Termo de Colaboração através da publicação em jornal Oficial de publicação municipal;
3.7- Bloquear, suspender ou cancelar o pagamento das transferências financeiras à CONTRATADA quando houver descumprimento das
exigências contidas no presente Termo, tais como:
a) Atrasos e irregularidades na prestação de contas.
b) Aplicação indevida dos recursos financeiros, transferidos pelo MUNICÍPIO, não prevista no Plano de Trabalho.
c) Não cumprimento do Plano de Trabalho.
d) Falta de clareza, lisura ou boa fé na aplicação dos recursos públicos.
3.8- Para fins de interpretação do item 3.7 entende-se por:
a) Bloqueio: A determinação para que a transferência financeira não seja paga enquanto determinada situação não for regularizada, ficando,
todavia acumulada para pagamento posterior.
b) Suspensão: A determinação para que a transferência financeira não seja paga enquanto determinada situação não for regularizada,
perdendo, a CONTRATADA, o direito à percepção da transferência financeira relativa ao período de suspensão.
c) Cancelamento: A determinação para que a transferência financeira não seja repassada a partir da constatação de determinada situação
irregular.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
4- O CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, o montante de R$96.000,00(noventa e seis mil reais), por ano, podendo ser pago em até
12 parcelas.
4.1- O valor definido acima será atualizado monetariamente, anualmente, em fevereiro, utilizando-se no mínimo o índice IPC-FIPE, acumulado dos últimos dozes meses, de dezembro do ano imediatamente anterior.
4.2- A CONTRATADA movimentará os recursos em conta bancária específica, de sua titularidade mantida junto ao Banco do Brasil.
CLÁUSULA QUINTA– DA GESTÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
5.1- O acompanhamento e fiscalização do cumprimento do objeto e condições do presente instrumento serão exercidos pelo CONTRATANTE
a quem também incumbirá à análise dos relatórios de atividades dos serviços desenvolvidos e dos demais documentos apresentados pela
CONTRATADA;
5.2- O responsável pela gestão do convênio poderá, de acordo com a necessidade e para fins de análise do relatório, solicitar informações
adicionais, examinar documentos e praticar demais atos pertinentes ao exato cumprimento das finalidades do presente termo.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6- O prazo de vigência do presente Termo de Colaboração será de 12 meses, renovável até 5 (cinco) anos.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO
7- O presente instrumento pode ser rescindido, a qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias.
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CLÁUSULA OITAVA– DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8- A ENTIDADE deverá apresentar a prestação de contas de cada exercício financeiro, conforme previsto na cláusula segunda, item 2.9;
8.1- A Prestação de contas dos recursos recebidos deverá ser apresentada com os seguintes documentos:
8.1.a- Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento
do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
8.1.b- Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal, com a descrição das despesas e receitas efetivamente
realizadas;
8.1.c- Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa, devidamente acompanhado dos comprovantes das despesas realizadas, e assinado
pelo dirigente e responsável financeiro da entidade;
8.1.d- Comprovante, quando houver, de devolução de saldo remanescente em até 30 (trinta) dias após o término da vigência deste Termo.
CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIZAÇÃO E DAS SANÇÕES
9- O presente Termo deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente,
respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;
9.1- Pela execução da parceria em desacordo com o projeto, o Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as
sanções do art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10- As despesas com a execução da presente parceria correrão por conta da seguinte dotação Orçamentária :
04

SECRETARIA DE EDUCACAO

04.001

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

04.001.0012

EDUCACAO

04.001.0012.0367

EDUCACAO ESPECIAL

04.001.0012.0367.0040

ENSINO DE QUALIDADE PARA TODOS

04.001.0012.0367.0040.2009

Apoio à Educação Especial

33500000000000

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

10000

Recursos Ordinários

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS
11- Tanto quanto possível os partícipes se esforçarão para resolver amistosamente as questões que surgirem no presente termo e, no caso
de eventuais omissões, deverão observar as disposições contidas na Lei Federal Nº 13.019/14, Decreto Federal nº 8.726/2016 e Decreto
Municipal nº 4216/2017.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO
12- Os partícipes elegem o Foro da comarca de ASCURRA- SC, com renúncia de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente Termo.
E, por estarem assim de comum acordo, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, na presença de
duas testemunhas, para que produzam os devidos efeitos legais.
Rodeio-SC, 28 de junho de 2021.
MILENE CONZATTI COSTA 				
Secretário de Educação e Cultura 			
Gestor da Parceria 				

VALCIR FERRARI
Prefeito de Rodeio
CONTRATANTE

VALDIR MACOPPI
Presidente da APAE
CONTRATADA
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Romelândia
Prefeitura
ALTERAÇAO DO PL 970-2021 PE 37-2021

Publicação Nº 3124837

Estado de Santa Catarina
Município de Romelandia
Aviso de Alteração de data de abertura de Processo licitatório
O Município de Romelandia - SC, através do seu Prefeito Municipal, torna público a todos os interessados, que fica alterada a data de abertura do processo em epígrafe:
Processo Administrativo n. 970/2021.
Pregão Eletrônico n. 37/2021.
Tipo: Menor preço por item.
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE SÊMEN BOVINO DA RAÇA JERSEY PARA ATENDER AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO.
Motivo: Ajustes do edital.
Recebimento de propostas: até às 08:15 horas do dia 12/07/2021.
Início da sessão pública: 08:30 horas do dia 12/07/2021.
O Edital poderá ser obtido no site www.romelandia.sc.gov.br ou ainda no seguinte endereço e horário: Rua 12 de outubro, n. 242, Centro,
nos dias úteis, durante o horário de expediente, ou ainda na plataforma: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.
Esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone n. (49) 36241002.
Romelandia – 21 de junho de 2021.
JUAREZ FURTADO
Prefeito Municipal

ALTERAÇÃO DE DATA PL 984-2021 PP 38-2021

Publicação Nº 3124825

Estado de Santa Catarina
Município de Romelândia
Alteração de data de abertura do PL 984-2021Pregão Presencial 38-2021
Alteração de data de abertura de Processo Licitatório.
Processo Administrativo n. 984/2021
Pregão presencial n. 38/2021.
Tipo: Menor preço por item.
Objeto: A PRESENTE LICITAÇÃO VISA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PERIÓDICOS ELABORAÇÃO DO LTCAT, PPRA, PCMSO, COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO
(CAT), SERVIÇOS TÉCNICOS PERICIAIS E DEMAIS ITENS AFINS, PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS NORMAS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS., de acordo com o Termo de Referência – ANEXO V.
Recebimento de propostas: até às 08:00 horas do dia 09/07/2021.
Início da sessão pública: 08:00 horas do dia 09/07/2021.
Motivo: Ajustes de itens no Edital. O Edital poderá ser obtido no site www.romelandia.sc.gov.br ou ainda no seguinte endereço e horário:
Rua 12 de outubro, n. 242, Centro, nos dias úteis, durante o horário de expediente, ou ainda no site: www.romelandia.sc.gov.br.Esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone n. (49) 36241002.
Romelândia – 28 de junho de 2021.
JUAREZ FURTADO
Prefeito Municipal

PL 1015-2021 PP 39-2021
Estado de Santa Catarina
Município de Romelandia
Aviso de Licitação

Publicação Nº 3124786
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C96470A4CA711023DA31EAF12C5F4AD7F83083D9

O Município de Romelandia - SC, através do seu Prefeito Municipal, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, de acordo com a Lei 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
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Processo Administrativo n. 1015/2021.
Pregão Presencial n. 39/2021.
Tipo: Menor preço por item.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS E
MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA SC.
Recebimento de propostas: até às 14:00 horas do dia 09/07/2021.
Início da sessão pública: 14:00 horas do dia 09/07/2021.
O Edital poderá ser obtido no site www.romelandia.sc.gov.br ou ainda no seguinte endereço e horário: Rua 12 de outubro, n. 242, Centro,
nos dias úteis, durante o horário de expediente.
Esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone n. (49) 36241002.
Romelândia – 25 de junho de 2021.
JUAREZ FURTADO
Prefeito Municipal

PL 955-2021 INX. 09-2021
INEXIGIBILIDADE Nº 09/2021
Processo Administrativo 955/2021

Publicação Nº 3124798
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7752BF707C7BFA29CF9D1C5A937F334BB7DFA898

REFERENTE: A finalidade da presente inexigibilidade é a celebração de parceria com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS de Romelândia - SC, inscrita no CNPJ sob o nº 80.622.459.0001-66 com sede na rua Rua La Salle, 954, nesta cidade de Romelândia
– SC, por meio da formalização de termo de fomento/colaboração, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que
envolve a transferência de recursos financeiros à referida organização da sociedade civil (OSC), conforme condições estabelecidas no Termo
de Fomento/Colaboração.
RESUMO: Termo de Fomento/Colaboração com a APAE de Romelândia - SC.
DO RESUMO DA JUSTIFICATIVA: Os fins da Administração Pública Municipal, segundo o mestre Hely Lopes Meirelles, “resumem-se num
único objetivo: o bem da coletividade administrada.”
Todavia nem todos os serviços de interesse público, são realizados pelo Município, necessitando para atingir o “bem comum”, estabelecer
parcerias com Organizações da Sociedade Civil.
É preciso valorizar essas parcerias e o Terceiro Setor, em destaque com a APAE, pois além dos relevantes trabalhos registrados, é notório que
se realiza mais investimentos com menos recursos, alcançando de maneira primordial o princípio da eficiência. Um dos fatores desse resultado, é a efetiva participação popular, que de maneira direta fiscaliza, mas está presente na própria execução em suas diretorias e conselhos.
Nesta ótica a APAE de Romelândia-SC, desenvolve há mais de 32 anos, atividades voltadas a serviços de educação, saúde e assistência
social, estando credenciada pelo órgão gestor dessas respectivas políticas públicas.
Diante desta situação constatada no Município, se faz necessária a presente celebração do Termo de Parceria com a APAE de Romelândia
- SC, de acordo com o disposto na Lei 13.019/2014, com suas alterações posteriores, o que no caso está presente todos os requisitos para
a Inexigibilidade do Chamamento Público.
Assim, diante do Tudo Exposto: Conforme o que foi apresentada a esta Comissão, toda a documentação juntada, atendidos aos preceitos
do art. 31 inciso II da Lei 13.019/2014, e suas alterações, encaminhamos ao Prefeito Municipal, sugerindo a referida Parceria com Inexigibilidade de Chamamento e assinatura do Termo de Fomento.
Base Legal: Artigos nº. 31 32, Lei Federal nº. 13019/14 e Lei Municipal nº. 1504 de
08 de fevereiro de 2021.
Valor total do repasse: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Período de Execução: 06/2021 a 12/2021.
Empresa Adjudicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Romelândia – SC
CNPJ: 80.622.459/0001-66
Prazo de Impugnação: 05 dias da sua publicação.
Romelândia - SC, 25 de junho de 2021.
JUAREZ FURTADO
Prefeito Municipal
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Salete
Prefeitura
LICITAÇÃO 23 2021

Publicação Nº 3124034

MUNICIPIO DE SALETE
PUBLICAÇÃO: LICITAÇÃO Nº 023/2021 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
OBJETO: aquisição de equipamentos de proteção e materiais de tubulações e encanamento para uso da prefeitura municipal de Salete.
Entrega dos envelopes da documentação: Na Prefeitura de Salete, até as 09h00min, do dia 09/07/2021. Abertura dos Envelopes das propostas: Na Prefeitura de Salete, às 09h30min, do dia 09/07/2021. O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados na Prefeitura
Municipal, Imprensa Oficial do Município, na Divisão de Compras, de segunda a sexta-feira no horário normal de expediente ou pelo telefone
(047) 3563-0266. Sendo ainda que o edital poderá ser retirado no site: www.salete.sc.gov.br ou pelo e-mail: licitacoes@salete.sc.gov.br.
Salete, 29 de junho de 2021
Solange Aparecida Bitencourt Schlichting
Prefeita de Salete

LICITAÇÃO 24 2021

Publicação Nº 3124038

MUNICIPIO DE SALETE
PUBLICAÇÃO: LICITAÇÃO Nº 024/2021 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
OBJETO: Aquisição de pneus para uso nos veículos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.
Entrega dos envelopes da documentação: Na Prefeitura de Salete, até as 14h00min, do dia 09/07/2021. Abertura dos Envelopes das propostas: Na Prefeitura de Salete, às 14h30min, do dia 09/07/2021. O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados na Prefeitura
Municipal, Imprensa Oficial do Município, na Divisão de Compras, de segunda a sexta-feira no horário normal de expediente ou pelo telefone
(047) 3563-0266. Sendo ainda que o edital poderá ser retirado no site: www.salete.sc.gov.br ou pelo e-mail: licitacoes@salete.sc.gov.br.
Salete, 29 de junho de 2021
Solange Aparecida Bitencourt Schlichting
Prefeita de Salete
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Salto Veloso
Prefeitura
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL Nº. 005/2021 – RESULTADO DA ELEIÇÃO DOS
CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A COMPOSIÇÃO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE SALTO VELOSO – GESTÃO 2021/2023

Publicação Nº 3124080

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL Nº. 005/2021 – RESULTADO DA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE SALTO
VELOSO – GESTÃO 2021/2023
NEREU BORGA, Prefeito Municipal de Salto Veloso/SC, no uso de suas atribuições, torna pública a homologação do resultado final do Edital
nº 005/2021 referente a Eleição dos Conselheiros Titulares e Suplentes Representantes da Sociedade Civil para a Composição do Conselho
Municipal de Política Cultural de Salto Veloso – Gestão 2021/2023, nos termos da legislação vigente e das normas estabelecidas no próprio
Edital.
A eleição ocorreu no dia 25 de junho de 2021, na Casa da Cultura Abel Abati, das 15 às 19 horas, sendo que, para votarem no pleito compareceram 144 (cento e quarenta e quatro) eleitores.
Segundo o regulamento do edital das eleições foram considerados eleitos titulares os 6 (seis) primeiros mais votados e os 6 (seis) subsequentes como suplentes, ficando assim composta a representação da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Política Cultural de Salto
Veloso:
Titular: ARACELI IÓLI TOMAZI
Suplente: Emerson Henrique Bazzo
Titular: THELMA DONADEL
Suplente: José Edson Canonica
Titular: MARIA CARMEN TUMELERO
Suplente: Inez Vígolo
Titular: SUÉLEN SILVA BENVEGNÚ
Suplente: Thiago Ouverney Leite
Titular: AMARILDO PEDRO BISCARO
Suplente: Maria Lazzari Gaio
Titular: CARLINHO BREDA
Suplente: Clodoaldo Nesi
Salto Veloso/SC, 28 de junho de 2020.
NEREU BORGA
Prefeito Municipal
CÉLIA REGINA DE BORTOLI
Diretora Municipal de Cultura e Turismo
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Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Salto Veloso
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO - SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO N°039/2021 – CP N°001/2021

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

O Município de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, comunica aos
interessados que será aberta, às 09h15min do dia 13/08/2021, envelopes contendo habilitação e
proposta objetivando a exploração do bar, localizados no imóvel público denominado Centro Esportivo
Municipal, localizado na Travessa das Flores, n. 151, neste município de Salto Veloso, tipo maior lance
ofertado.
O Processo Licitatório reger-se-á pelos termos da Lei Federal 8.666/93 e alterações. As propostas serão
recebidas mediante protocolo, no setor de compras e licitações, no horário de expediente, encerrando-se o
prazo às 09h00min do dia, com abertura de envelopes no mesmo dia às 09:15.
1 – DO OBJETO
1.1 – A presente concorrência pública visa outorgar concessão para a exploração do bar, localizados no
imóvel público denominado Centro Esportivo Municipal, localizado na Travessa das Flores, n. 151,
edificação de 806 m2, neste município de Salto Veloso, assim como a manutenção de todo o mobiliário e
limpeza integral do imóvel, conforme anexo II.
1.2 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO:
1.2.1 – Horário de acessos ao complexo, funcionamento do bar ao público e sonorizações diversas, com
início a partir das 09h00min e encerramento às 24h00min de cada dia, ou no último horário de uso da
quadra poliesportiva, ficando o concessionário responsável também por fechar portas e apagar luzes de
todo o Complexo Esportivo (Centro Esportivo e Ginásio Municipal de Esportes).
1.2.2 –Limpeza da área destinada ao bar;
1.2.3 – Limpeza tempestiva, conforme necessidade, das demais dependências do Centro Esportivo
Municipal, com concomitante fornecimento dos materiais necessários;
1.2.4 – Fornecimento de material de consumo, limpeza e higiene para atendimento dos subitens 1.2.2 e
1.2.3;
1.2.5 – Pagamento mensal ao município consoante o previsto no item 4.2;
1.2.6 – Controle dos gastos de água e energia elétrica, visando evitar desperdícios e/ou abusos;
1.2.7 – Respeitar as normas da Vigilância Sanitária, exigências do Corpo de Bombeiros e das Polícias
Civil e Militar;
1.2.8 – Não danificar nem permitir que sejam danificadas as dependências, bem como os bens e/ou as
arborizações existentes no imóvel;
Travessa das Flores, 58 ● Salto Veloso – SC – 89.595-000 ● Fone/Fax – 49 3536.0146 ● CNPJ 82.827.353/0001-24 ●
e-mail: licitacompras@saltoveloso.sc.gov.br
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1.2.9 – Manter e/ou preservar todos os bens disponibilizados pelo município, com devolução nas mesmas
condições recebidas;
1.3 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE:
1.3.1 – Cobrança dos horários para utilização da quadra poliesportiva, a ser gerenciado pelo Diretor de
Esportes da Prefeitura Municipal, a qual fará emissão de boletos;
1.3.2 – O valor da hora de quadra será de R$ 20,00 (Vinte Reais),o qual poderá ser reajustado a critério
da administração.
1.3.3 – A manutenção do prédio público, inclusos o Ginásio Municipal e o Centro esportivo;
1.4 – O prazo de outorga da concessão para exploração de que trata este Edital, será de 05 (cinco) anos,
a contar da assinatura do Contrato de Concessão, podendo ser renovado por iguais períodos, até o limite
legal.
2 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
2.1 – A participação do licitante no processo dar-se-á pela apresentação até a hora definida neste Edital,
de 02 (dois) envelopes opacos, colados, cada um deles contendo a identificação do proponente, trazendo
na sua parte fronteiriça a seguinte identificação:
2.1.1. No envelope Nº. 01:
À
REFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO
Edital de Concorrência Pública Nº 001/2021
HABILITACAO
Identificação do licitante: _______________________________

2.1.2. No envelope Nº. 02:
À
REFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO
Edital de Concorrência Pública Nº 001/2021
PROPOSTA DE PRECOS
Identificação do Licitante:_______________________________
3 – DA HABILITAÇÃO
3.1 – O Proponente deverá apresentar no envelope Nº 01, relativo à HABILITACAO, em 01 (uma) via os
seguintes documentos:
Travessa das Flores, 58 ● Salto Veloso – SC – 89.595-000 ● Fone/Fax – 49 3536.0146 ● CNPJ 82.827.353/0001-24 ●
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3.1.1.Quanto a HABILITACAO JURÍDICA:
3.1.1.1.Cópia da cédula de identidade dos sócios.
3.1.1.2.Pessoas Jurídica: registro comercial, no caso de empresa individual ou 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 documento que comprove sede no Município de Salto Veloso –
SC.
3.1.2.Quanto a REGULARIDADE FISCAL:
3.1.2.1.Comprovante de Pessoa Física: da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF dos sócios;
3.1.2.2.Pessoa Jurídica: prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
3.1.2.3.Pessoa Jurídica: Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, Estadual, Federal, FGTS,
INSS e Certidão trabalhista.
3.1.2.4 Certidão de Falência e Concordata.
3.1.2.5. Todas as certidões ou provas solicitadas devem ter validade na data prevista para o recebimento
da documentação e da proposta e quando não forem juntados os originais, as cópias deverão estar
devidamente autenticadas por Tabelião de Notas ou a autenticação poderá ser feita também pelo Chefe
da Divisão de Suprimentos da Prefeitura Municipal desde que apresentados os originais.
3.1.2.6. O licitante deverá anexar junto à documentação de habilitação, declaração de que tomou
conhecimento dos termos da Minuta do instrumento de contrato, representado pelo Anexo I deste Edital, e
que com ele concorda.
3.1.3 – Quanto a CAPACIDADE ORGÂNICA
3.1.3.4 – A empresa proponente deverá apresentar documentação em que comprove haver exercício em
ramo pertinente ao objeto do presente edital (restaurante, lanchonete, pizzaria ou qualquer outro relativo à
comercialização de gêneros de alimentação e bebidas).
3.1.3.5 – Não serão aceitas declarações, a comprovação deverá ser feita com apresentação de contrato
social, cartão CNPJ com CNAE compatível com a atividade ou ainda alvarás de funcionamento.
4 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1 – No envelope relativo à Proposta de Preço, o licitante deverá apresentar em 01 (uma) via
datilografada em linguagem clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datadas e assinadas, inclusive eventuais anexos, em moeda corrente, o preço global ofertado pela
outorga, no que tange a presente concessão, observado o valor mínimo estabelecido no item 4.2 deste
Edital.
4.2 – A Remuneração oferecida ao Município será de no mínimo R$ 1.300,00 (Um mil e trezentos
reais), mensais, a serem atualizado anualmente, sempre na data base da assinatura do contrato,
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, acumulado dos últimos 12 (doze) meses.
5 – DA HABILITAÇÃO E DO JULGAMENTO
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5.1 – A abertura dos envelopes relativos à Habilitação se dará às 09h15min do dia 13/08/2021 na sala de
Reuniões da Prefeitura Municipal, na presença de 01 (um) representante de cada participante,
obedecendo-se a seguinte rotina:
5.1.1 – Abrir-se-ão os envelopes relativos à habilitação, cujos papéis dele constantes, serão analisados e
rubricados pelos membros da Comissão, que em seguida os colocarão à disposição de todos os
participantes ou seus representantes, que também deverão rubricá-los.
5.1.2 – Abertos os envelopes relativos à habilitação, o presidente dos trabalhos indagará de todos os
representantes dos licitantes, do interesse de eventuais recursos contra os documentos apresentados no
envelope nº 01. Caso houver, a reunião será suspensa, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
que seja julgado.
Caso não haja impugnações a este Edital, nem interesse na apresentação de recursos, será lavrado em
ata à manifestação expressa de renúncia a este direito, com a assinatura de todos os licitantes, e passarse-á a fase seguinte.
5.1.3 – Cumprida esta fase, serão declarados os licitantes habilitados, e abertos os envelopes relativos à
proposta de preço, cujos documentos serão rubricados pelos membros da Comissão de Licitações, bem
como pelos representantes e/ou licitantes presentes.
5.1.4 – Para o julgamento das propostas, será considerado vencedor o maior lance pela remuneração
oferecida ao sub item 4.2;
5.1.5 – De todos os procedimentos e decisões tomadas será lavrada ata, encerrando-se em seguida a
reunião, tendo a Comissão o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para divulgar o nome do vencedor.
6 – DAS IMPUGNAÇÕES, DOS RECURSOS E DE SEUS PRAZOS.
6.1 – Os prazos de impugnações ou recursos obedecerão ao que dispõe a Lei Nº 8.666/93 (artigos 41 e
109) e seus respectivos parágrafos.
7 – DA VIGÊNCIA
O prazo de outorga da concessão para exploração de que trata este Edital, será de 05 (cinco) anos, a
contar da assinatura do Contrato de Concessão, podendo ser renovado por iguais períodos, até o limite
legal.
8 – DAS SANÇÕES
O descumprimento por parte do licitante vencedor de qualquer das cláusulas deste Edital ou do Contrato
de Concessão que o integra, implicará numa multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor total
do contrato, além da responsabilidade civil que advir da irregularidade por perdas e danos, bem como a
suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a administração, por
prazo não superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade.
9 – DA REVOGAÇÃO
9.1 – Estará sempre ressalvado à Prefeitura, antes da assinatura do Contrato de Concessão relativo ao
objeto da presente licitação, o direito de, por despacho motivado, de que dará ciência aos licitantes,
revogar ou anular esta licitação, sem que caiba o direito a reclamação ou pedido de indenização por parte
dos participantes.
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9.2 – Fica também ressalvado ao MUNICIPIO o direito de revogar a presente licitação por razões de
interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, hipótese em que não terá
direito o licitante vencedor de receber qualquer indenização ou reparação, salvo pelos serviços ou
materiais efetivamente já aplicados, desde que não houve exploração tempestiva razoável ao
ressarcimento do próprio desembolso.
10 – DA RESCISÃO
10.1 – O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, por iniciativa do MUNICÍPIO, atendida sempre a
conveniência administrativa e financeira, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem
que caiba ao licitante vencedor qualquer espécie de indenização.
10.2 – A critério do MUNICIPIO, caberá ainda rescisão do contrato, quando o licitante vencedor:
10.2.1 – Não cumprir qualquer das obrigações constantes, neste Edital e no incluso Contrato de
Concessão de Uso;
10.2.2 – Transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia e expressa
autorização do MUNICIPIO;
10.2.3 – Entrar em concordata ou falência resultando no inadimplemento das obrigações constantes desse
instrumento e no Edital que o originou;
10.3 – Ocorrendo à rescisão prevista na cláusula anterior, subitem 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3, o licitante
vencedor responderá por perdas e danos.
10.4 – O presente instrumento poderá ser rescindido também por mútuo consenso das partes.
11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 – A participação no presente processo licitatório implica na aceitação integral dos termos do Edital e
da minuta do contrato constante do Anexo I, que a este se integra para todos os fins de direito.
11.2 – Qualquer informação adicional poderá ser obtida no Setor de Compras e Licitações, no horário de
expediente da Prefeitura Municipal de Salto Veloso.

Salto Veloso, 28 de junho de 2021.
NEREU BORGA
Prefeita Municipal
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ANEXO I
CONTRATO DE CONCESSÃO

Edital de Concorrência Pública Nº 001/2021

Pelo presente contrato, lavrado aos.........dias do mês de............. de 2021 e atendendo ao que consta do
Edital de Concorrência Pública nº 001/2021, o Município de Salto Veloso, SC, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede nesta cidade, na Travessa das Flores, n. 58, doravante denominado
simplesmente CONCEDENTE, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Nereu Borga, outorga
concessão para a exploração do bar, localizados no imóvel público denominado Centro Esportivo
Municipal, localizado na Travessa das Flores, n. 151, neste município de Salto Veloso pelo valor mensal
de R$ _____ (xx), totalizando R$ _____ (xx), para o prazo de 12 (doze) meses, para a empresa ______
(qualificação), doravante denominado de CONCESSIONÁRIO, neste ato representado por seu titular, Sr.
......................... (qualificação), o qual reger-se-á sob as cláusulas e condições seguintes:
1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – O presente termo objetiva a outorga de Concessão exploração do bar, localizados no imóvel público
denominado Centro Esportivo Municipal, localizado na Travessa das Flores, n. 151, edificação de 806
m2, neste município de Salto Veloso/SC, e outras atividades inerentes a este Centro Esportivo.
2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
2.1 – O prazo de outorga da presente Concessão é de 05 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do
presente instrumento, renovável por iguais períodos, até o limite legal, desde que haja interesse de ambas
as partes.
3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
3.1 – O CONCESSIONÁRIO, pagará à CONCEDENTE, a título da presente concessão, o valor de R$
.....................(xxx), mensalmente, cujo pagamento deverá ocorrer até o dia 10 de cada mês subseqüente
ao de referência, através de documento próprio de arrecadação municipal.
3.2 – Os valores serão atualizados anualmente, em conformidade com a variação do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor – INPC, acumulado nos últimos 12 (doze) meses anteriores a data da respectiva
atualização.
3.3 – Os pagamentos realizados após data do item 3.1 pelo CONCESIONÁRIO, sofrerão, além da
correção monetária (pelo índice acima mencionado), multa moratória de 2% (dois por cento), acrescidos
de juros legais de 1% (um por cento) ao mês.
4 – CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO
O CONCESSIONÁRIO pelo presente instrumento obriga-se a:
a) Respeitar a área objeto da presente concessão e utilizá-la rigorosamente na atividade acima
mencionada e declinada no Edital que o originou;
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b) Prestar manutenção permanente na área objeto da outorga, área de circulação que integram o espaço,
correndo por sua conta todas as despesas com material de consumo, de limpeza, higiene e conservação.
c) Pagar todas as despesas, taxas, alvarás, emolumentos ou tributos em geral, decorrentes da exploração
da atividade comercial desenvolvida;
d) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e
quaisquer outros incidentes ou decorrentes da presente concessão e da atividade nela inserida;
e) Pagar mensalmente à CONCEDENTE o valor estipulado na cláusula terceira deste contrato, sujeitandose ao seu prazo de vencimento, correção monetária, juros, multa e forma de reajustamento ali
mencionada;
f) Não promover quaisquer alterações (acréscimos ou supressões) ou benfeitorias na área objeto da
presente outorga, sem a devida autorização da CONCEDENTE;
g) Instalar às suas expensas, todos os equipamentos, móveis ou utensílios complementares, necessários
à exploração de sua atividade comercial, os quais, ao final da presente concessão, deverão ser pelo
mesmo retirados do local, sem qualquer ônus à CONCEDENTE;
h) Responsabilizar-se junto à CONCEDENTE por quaisquer danos ocasionados ao patrimônio público,
quando da instalação ou retirada dos equipamentos complementares, necessários à exploração da
atividade comercial desenvolvida;
i) Assegurar à CONCEDENTE, por seus servidores ou prepostos, livre acesso para fiscalização da
atividade comercial desenvolvida e, bem assim, do cumprimento das condições ora pactuadas;
j) Não ceder nem transferir a terceiros os direitos de administração dos espaços definidos no objeto deste
contrato;
k) Respeitar todas as normas complementares, necessárias ao bom atendimento à população em geral,
editadas pela CONCEDENTE;
l) Não vender e nem permitir o consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 (dezoito) anos, nas
dependências ora concedidas, sob pena de motivar a rescisão do presente contrato;
m) O Concessionário vencedor deverá respeitar o horário de acessos ao Centro Esportivo, funcionamento
do bar ao público e sonorizações diversas, com início a partir das 09h00min e encerramento às 24h00min
de cada dia;
n) O Concessionário vencedor deverá assinar um termo se enquadrando aos requisitos estabelecidos pela
Concedente para o funcionamento do local.
o) Respeitar as normas da Vigilância Sanitária, exigências do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil;
p) Não danificar nem permitir que sejam danificados os bens públicos;
q) Manter e/ou preservar todos os bens disponibilizados pelo município, com devolução nas mesmas
condições recebidas; e
r) Praticar o preço público na cobrança dos horários aos usuários da quadra de esportes, nos termos
estipulados por Decreto Municipal.
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5 – CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
A CONCEDENTE pelo instrumento obriga-se a:
a) Entregar ao CONCESSIONÁRIO o objeto desse contrato em perfeitas condições para o uso constante
do Edital que o originou;
b) Fixar por Decreto, preço público, a ser praticado na cobrança dos horários de locação da quadra de
esportes, pelo CONCESSIONÁRIO;
c) Não cobrar do CONCESSIONÁRIO, os valores pagos pelos usuários da quadra de esportes;
d) Fiscalizar as condições de exploração, higiene, limpeza e conservação da área objeto da presente
concessão, incluída todas as responsabilidades, notificando o CONCESSIONÁRIO de qualquer
irregularidade; e
e) Assumir o controle dos gastos de energia e água, bem como o respectivo pagamento das faturas
mensais.
6 – CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO
6.1 – O presente instrumento poderá ser rescindido unilateralmente pela CONCEDENTE, sempre que
atendida a conveniência administrativa e financeira, independentemente de interpelação judicial ou extra
judicial, sem que caiba ao CONCESSIONÁRIO qualquer espécie de indenização.
6.2 – Caberá ainda, a critério da CONCEDENTE, a rescisão do contrato, quando o CONCESSIONÁRIO:
a) Não cumprir quaisquer das obrigações constantes desse contrato e do Edital que o originou;
b) Ceder ou transferir a terceiros os direitos de administração e locação dos espaços definidos no objeto
deste contrato, sem anuência formalizada do CONCEDENTE;
c) Entrar em concordata ou falência, ou em qualquer outro ato que resulte no inadimplemento das
obrigações aqui assumidas e no Edital que o originou;
6.2.2 – Ocorrendo à rescisão nos termos acima mencionados (6.2, letras, "a", "b" e "c") o
CONCESSIONÁRIO responderá por perdas e danos;
6.3 – O presente instrumento também poderá ser rescindido por mútuo consenso das partes, sempre
justificando os motivos.
7 – CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES
7.1 – 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.

E, por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, a tudo presentes, para que, fazendo parte
integrante do Edital de Concorrência Pública Nº 001/2021, produza seus jurídicos e legais efeitos.
Travessa das Flores, 58 ● Salto Veloso – SC – 89.595-000 ● Fone/Fax – 49 3536.0146 ● CNPJ 82.827.353/0001-24 ●
e-mail: licitacompras@saltoveloso.sc.gov.br
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Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Salto Veloso

Salto Veloso, ____________ 2021

MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO
CONCEDENTE

CONCESSIONÁRIO

Travessa das Flores, 58 ● Salto Veloso – SC – 89.595-000 ● Fone/Fax – 49 3536.0146 ● CNPJ 82.827.353/0001-24 ●
e-mail: licitacompras@saltoveloso.sc.gov.br
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Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Salto Veloso
ANEXO II

Atividades secionadas e relação de bens disponibilizados

1 – Atividades a serem exploradas no Centro Esportivo Municipal:
- Bar;
- Bocha

2- Bens disponibilizados pelo município:
- Móveis
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

12 mesas de madeira;
70 cadeiras de madeira;
02 pistas de bocha completa;
01 luminária de emergência
01 armário em madeira 12 portas e 6 gavetas;
01 armário 6 portas,
01 chapa industrial
01 fogão 08 bocas
01 freezer 2 tampa
01 balcão bife com 08 gavetas
01 aspirador de pó.

- Imóveis
a) Edificação de 806 m2, para funcionamento do bar e bocha;

Travessa das Flores, 58 ● Salto Veloso – SC – 89.595-000 ● Fone/Fax – 49 3536.0146 ● CNPJ 82.827.353/0001-24 ●
e-mail: licitacompras@saltoveloso.sc.gov.br
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Sangão
Prefeitura
LO - 989/2021

Publicação Nº 3124544

LEI ORDINÁRIA Nº 989 DE 26 DE MAIO DE 2021
CONCEDE REPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AGENTES POLÍTICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
-CASTILHO SILVANO VIEIRA, Prefeito Municipal de Sangão/SC; faz saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou, e ele sancionou a seguinte lei:
Art. 1º - Fica concedida a recomposição salarial nos salários dos servidores municipais e dos agentes políticos equivalente a 6,76% (seis
vírgula setenta e seis por cento), baseados no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
§1º - O percentual de recomposição da parte inflacionária foi obtido pela variação mensal do IPCA de maio de 2020 a abril de 2021.
§2º - A recomposição prevista no caput não se aplicará aos cargos de Agente Comunitária de Saúde, Agente P.M.E Aedes Aegypti, Professores e Assistentes Pedagógicos, por perceberem a revisão geral diferenciada de acordo com o piso salarial estipulado em legislação federal.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor no dia 01 de janeiro de 2022.
Art. 3º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
Sangão/SC, 26 de maio de 2021
Castilho Silvano Vieira
Prefeito de Sangão

LO - 991/2021

Publicação Nº 3124526

LEI ORDINÁRIA Nº 991 DE 16 DE JUNHO DE 2021
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
CASTILHO SILVANO VIEIRA, Prefeito Municipal de Sangão/SC; faz saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou, e ele sancionou a seguinte lei:
Art. 1º. Fica autorizado à abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento ao do exercício de 2021 na importância de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) na Dotação Orçamentária abaixo discriminada:
07 – SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
01 – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

1.006– AQUIS. VEÍCULOS UTIL.MÁQ, E EQUIP, CAMINHÕES FROTA MUN.
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.83.000000 – Equipamentos e material permanente R$1.000.000,00
TOTAL GERAL R$ 1.000.000,00
Art. 2º. A suplementação decorrente do artigo anterior, ocorrerá por conta de Recursos Repassado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura, conforme operação de crédito junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na linha de financiamento FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Art. 3º. Ficam autorizados os ajustes necessários nos Anexos do Plano Plurianual 2018/2021 - Lei Municipal nº 811/2017 de 05 de Julho
de 2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias/2020 - Lei Municipal nº. 911/2019 de 03 de Setembro de 2019 e Lei Orçamentárias/2020 - Lei
Municipal nº. 920/2019 de 23 de Outubro de 2019, que se fizerem necessárias em função dos valores constantes para abertura de crédito
adicional especial da presente Lei.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1115

Art.4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.5º. Revogam-se às disposições em contrário.
Sangão/SC, 16 de junho de 2021.
Castilho Silvano Vieira
Prefeito Municipal de Sangão
Registrado e Publicado no Mural de
Publicações Oficiais na Data Supra
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Santa Helena
Câmara Municipal
PORTARIA Nº 0200/2021

Publicação Nº 3124317

PORTARIA Nº 0200/2021
RECONHECE ATESTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE VEREADOR, E TORNA
SEM EFEITO A PORTARIA Nº 0199/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wagner Luiz Giordano
Vereador
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Santa Rosa de Lima
Prefeitura
EXTRATO DO SETIMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2021

Publicação Nº 3123648

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
EXTRATO DO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA
CONTRATADA: VANDRESEN & HERMESMEYER LTDA.
OBJETO DO ADITIVO: Alterar a Cláusula I do Contrato nº 02/2021, datado de 28 de janeiro de 2021, passando o preço da Gasolina comum de R$ 5,437 (cinco reais e quarenta e três centavos) para R$ 5,564 (cinco reais e cinquenta e seis centavos), passando o preço do
óleo diesel Comum de $ 4,758 (quatro reais e setenta e cinco centavos) para R$ 4,721 (quatro reais e setenta e dois centavos) passando
o preço do óleo diesel S 10 de R$ 4,876 (quatro reais e oitenta e sete centavos) para R$ 4,832 (quatro reais e oitenta e tres centavos), a
partir desta data.
Todas as demais cláusulas do Contrato nº 02/2021, datado 28 de janeiro de 2021, permanecem inalteradas.
ADVOGADA: Dra. LUIZA STÜEPP HEIDEMANN.
Santa Rosa de Lima, em 25 de junho de 2021.
SALESIO WIEMES
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1118

Santa Rosa do Sul
Prefeitura
ATA HABILITAÇÃO PR 029/2021 - 2

Publicação Nº 3123966

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 029/2021 – PREGÃO PRESENCIAL
OBJETO DA LICITAÇÃO: Prestação dos serviços de captação, decoupagem, edição e finalização de vídeos, incluindo captação de imagens
por drone, bem como também inserção de legendas e artes finais em vídeo, para divulgação de materiais institucionais do Executivo Municipal e Secretariais, disponibilizando equipe especifica das áreas de filmagem, edição, redação e reportagem, conforme termo de referência
deste edital.
Às 10h00min (dez horas) do dia vinte e oito de junho de dois mil e vinte e um, a pregoeira e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul, reuniram-se com o objetivo de analisar os documentos de habilitação da empresa T S MACHADO FILME E MONITORAMENTO
DIGITAL, devido a inabilitação do primeiro colocado, a empresa REDE AMORIM LTDA. Fizeram presentes nessa sessão, o representante legal
da empresa T S MACHADO FILME E MONITORAMENTO DIGITAL.
1. Na sequência o Pregoeiro deu prosseguimento aos trabalhos.
2. Iniciou-se a análise do envelope de habilitação da empresa T S MACHADO FILME E MONITORAMENTO DIGITAL.
3. Após, o envelope da documentação de habilitação circulou para a verificação do fechamento e forma de apresentação na conformidade
do Edital. Verificando tudo normal, passou-se então à abertura do mesmo, cujos documentos circularam entre Pregoeira, os membros da
equipe de apoio de Licitação e empresa presente para verificação e rubricas.
4. A empresa T S MACHADO FILME E MONITORAMENTO DIGITAL apresentou todas as documentações exigidas no ato convocatório, sendo,
portanto, HABILITADA, e considerada vencedora do certame.
Sendo assim, nada mais havendo a tratar, a pregoeira determinou o encerramento da sessão e ordenou a lavratura da presente ata que
depois de lida e achada conforme vai assinada pelos membros da equipe de apoio e pregoeira.
Santa Rosa do Sul, 28 de Junho de 2021.
Luana de Souza Pereira
Pregoeira
Fabio de Souza Machado
Membro da Equipe de Apoio
Renato Souza de Matos
Membro da Equipe de Apoio

Talis Santana Machado
T S MACHADO FILME E MONITORAMENTO DIGITAL

Joelson Farias Pereira
Membro da Equipe de Apoio
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Santa Terezinha do Progresso
Prefeitura
EXTRATO CONTRATO 36/2021
Estado de Santa Catarina
Município de Santa Terezinha do Progresso- SC
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº

Contratado

Publicação Nº 3124732

36/2021
GENTE SEGURADORA SA, inscrita no CNPJ/MF 90.180.605/0001-02, com
sede administrativa na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº450, Bairro Centro
Histórico, Porto Alegre/RS, CEP: 90.020.060, neste ato representada pelo
senhor CARLOS EDUARDO PINTO DE SOUZA, brasileiro, portador do CPF
Nº 616.420.100-49, RG Nº 1044731451, residente e domiciliado Rua Carlos
Ferrreira, nº 325/103, bairro Teresópolis, Porto Alegre/RS, doravante denominado CONTRATADA.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIO DO TRANSPORTADOR
Objeto
RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS EM VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS – RCO, DOS VEÍCULOS PLACAS RDY3D43 e RDS5G70.
Fundamento Legal
Lei 8.666/93 e alterações posteriores
Vigência do Contrato
24/06/2021 A 24/06/2022.
Valor
R$ 3.992,00 (Três mil novecentos e noventa e dois reais)
Assinatura: MARCIA DETOFOL Prefeita do município de Santa Terezinha do Progresso - SC e GENTE SEGURADORA SA pela contratada.
Santa Terezinha do Progresso/SC, 28 de Junho de 2021.
MARCIA DETOFOL
Prefeita Municipal.

EXTRATO DL 19/2021

Publicação Nº 3124697
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 46AE7719801331E6D2B181419967896E1DD8A274

Estado de Santa Catarina
Município de Santa Terezinha do Progresso- SC
EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo licitatório nº
Contratado
CNPJ

61/2021 DL 19/2021
Gente Seguradora SA
Nº. 90.180.605/0001-02
Gente Seguradora SA, pessoa jurídica de direito privado com sede Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 450, Centro Histórico, Porto Alegre/RS inscrita no
Endereço
CNPJ sob nº 90.180.605/0001-02, neste ato representada pela Senhor Carlos Eduardo Pinto de Souza, portador da cédula de identidade 1044731451
e inscrito no CPF sob o nº 616.420.100-49.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIO DO TRANSPORTADOR
Objeto
RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS EM VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS – RCO, DOS VEÍCULOS PLACAS RDY3D43 e RDS5G70.
Fundamento Legal
Lei 8.666/93 e alterações posteriores
Vigência do Contrato
28/06/2021 A 28/06/2022
Valor
R$ 3.992,00 (Três mil novecentos e noventa e dois reais)
Assinatura: MARCIA DETOFOL Prefeita do município de Santa Terezinha do Progresso - SC e Carlos Eduardo Pinto de Souza.
Santa Terezinha do Progresso/SC, 28 de Junho de 2021.
MARCIA DETOFOL
Prefeita Municipal.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 34/2021

Publicação Nº 3124764

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2021 - PR

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
CNPJ:

01.612.847/0001-90
Avenida Tancredo Neves, 337
C.E.P.: 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

47/2021
55/2021
11/06/2021

Folha: 1/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
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:
a)
b)
c)
d)
e)

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:
Objeto da Licitação

55/2021
34/2021-PR
PREGÃO PRESENCIAL
28/06/2021

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA (HORA/HOMEM) COM DIAGNÓSTICO SCANNERS (SE
NECESSÁRIO) SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU REVISÃO GERAL DE TODA FROTA MUNICIPAL DE SANTA
TEREZINHA DO PROGRESSO/SC.

(em Reais R$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item
AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME

(638)

3 MÃO-DE-OBRA MECÂNICA (HORA/HOMEM) COM
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU
REVISÃO GERAL DE TODA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS
PERTECENTES AO MUNICÍPIO - Marca: IVAL

HRS

600,00

0,0000

148,00

88.800,00

4 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA
(HORA/HOMEM) COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU REVISÃO GERAL DE
MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO - Marca:
IVAL

HRS

400,00

0,0000

148,00

59.200,00

Total do Fornecedor:
OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA - EPP
5

(160)

MÃO-DE-OBRA MECÂNICA (HORA/HOMEM) COM
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU
REVISÃO GERAL DE TODA FROTA DE ÔNIBUS PERTECENTES
AO MUNICÍPIO - Marca: BRUTSCHER

Santa Terezinha do Progresso, 28 de Junho de 2021.
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HRS

400,00

0,0000

115,00

46.000,00

---------------------------------------------------------------------MARCIA DETOFOL
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PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2021 - PR

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
CNPJ:

01.612.847/0001-90
Avenida Tancredo Neves, 337
C.E.P.: 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

47/2021
55/2021
11/06/2021

Folha: 2/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA - EPP

(160)

6 MÃO-DE-OBRA MECÂNICA (HORA/HOMEM) COM

SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU
REVISÃO GERAL DE TODA FROTA DE CAMINHÕES
PERTECENTES AO MUNICÍPIO - Marca: BRUTSCHER

HRS

400,00

0,0000

115,00

Total do Fornecedor:
VANDERLEI VIEIRA DA SILVA

46.000,00

92.000,00

(709)

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA
(HORA/HOMEM) COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU REVISÃO GERAL DE
TODA FROTA DE VEÍCULOS LEVES PERTECENTES AO
MUNICÍPIO - Marca: VVS MECANICA

HRS

600,00

0,0000

108,00

64.800,00

2 SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA (HORA/HOMEM) COM
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU
REVISÃO GERAL DE TODA FROTA DE VEÍCULOS MEDIOS
PERTECENTES AO MUNICÍPIO - Marca: VVS MECANICA

HRS

600,00

0,0000

108,00

64.800,00

1

Santa Terezinha do Progresso, 28 de Junho de 2021.
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Total do Fornecedor:

129.600,00

Total Geral:

369.600,00
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Santo Amaro da Imperatriz
Prefeitura
PORTARIA Nº 17.067, DE 23 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124025

PORTARIA Nº 17.067, de 23 de JUNHO de 2021.
AUTORIZA SERVIDOR A DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL.
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;
Art. 1º Fica autorizado o servidor TIAGO FERREIRA DE CRISTO, inscrito no CPF sob o nº 067.188.199-05 e CNH nº 004493591686 a conduzir o seguinte veículo:
1) Caçamba HR Hyundai placa RDS9H57 - Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.
Art. 2º O uso indevido do veículo oficial ou da autorização que lhe tenha sido concedida implicará no imediato cancelamento desta e na
sujeição do servidor às sanções disciplinares cabíveis.
Parágrafo Único Ao Servidor caberá a responsabilidade administrativa, civil e penal pelas infrações decorrentes de atos por ele praticados
na condução de veículo oficial.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 23 de junho de 2021.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal
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CONTRATO Nº 77-2021- ALUGUEL RECANTO FELIZ

Publicação Nº 3124684

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2039FF89911FB8A69DCF56C2D354AC2EB760A2A2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONTRATO Nº 77, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
4º aditivo ao Contrato 02/2018
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Cláusula Primeira: Das Partes
a) O MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 82.892.324/0001-46, com sede à Praça Governador
Ivo Silveira, 306, na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal, senhor Ricardo Lauro da Costa, brasileiro, divorciado, empresário, CPF
781.394.069-53, residente e domiciliado à Rua Frei Fidencio Feldmann, nº 222, no Município
de Santo Amaro da Imperatriz/SC, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO;
b) E de outro lado na qualidade de LOCADOR, em que é inventariante do Espólio de
Affonso Paulo Guimarães, a senhora REGINA EMILIA GUIMARÃES, brasileira, viúva,
pensionista, CPF nº 018.117.079-55, residente e domiciliada à Rua São Sebastião, nº 4420,
Sul do Rio, Santo Amaro da Imperatriz/SC, têm justo e contratado o seguinte:
Cláusula Segunda – Do Prazo
O prazo a que se refere à cláusula segunda do contrato n° 02/2018 fica prorrogado até o dia
31 de dezembro de 2021.
Cláusula Terceira - Das demais cláusulas
Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e disposições nelas contidas.
Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente aditivo de contrato em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos.
Santo Amaro da Imperatriz, em 28 de junho de 2021.

MUN. DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Ricardo Lauro Costa
Locatário

REGINA EMILIA GUIMARÃES
Espólio de Affonso Paulo Guimarães
Locador

Praça Governador Ivo Silveira, 306 - Santo Amaro da Imperatriz/SC
(48) 3245-4300
CEP 88.140-000
E-mail: sec_administracao@santoamaro.sc.gov.br
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CONTRATO Nº 78-2021 - SINDICATO RURAL

Publicação Nº 3124941

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 58C951BD3335BEA85BFC22D10FAB87EE2FA348EE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONTRATO Nº 78, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
16º ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2009
- Sindicato Cláusula Primeira: Das Partes
a) O MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 82.892.324/0001-46, com sede à Praça Governador
Ivo Silveira, 306, na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal, senhor Ricardo Lauro da Costa, brasileiro, divorciado, empresário, CPF
781.394.069-53, residente e domiciliado à Rua Frei Fidencio Feldmann, nº 222, no Município
de Santo Amaro da Imperatriz/SC, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO;
b) SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTO AMARO DA
IMPERATRIZ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
82.535.402/0001-55, com sede à Rua Santana, 4770 – Santo Amaro da Imperatriz, neste ato
representado por seu presidente senhor Edson Ricardo Rachadel, brasileiro, casado,
agricultor, inscrito no CPF nº 015.426.289-70, residente e domiciliado à Rua Henrique João
Folster, nº 101, nesta cidade, doravante denominada simplesmente de LOCADOR;
Cláusula Segunda: Do Prazo
O prazo a que se refere à cláusula segunda do contrato n° 32/2009 fica prorrogado até o dia
31 de dezembro de 2021.
Cláusula Terceira: Das demais cláusulas
Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e disposições nelas contidas.
Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente aditivo de contrato em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos.
Santo Amaro da Imperatriz, em 28 de junho de 2021.

Município de Santo Amaro da Imperatriz
Locatário
Testemunhas: ____________________________

Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Locador
______________________________

Praça Governador Ivo Silveira, 306 - Santo Amaro da Imperatriz/SC
(48) 3245-4300
CEP 88.140-000
E-mail: sec_administracao@santoamaro.sc.gov.br
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Câmara Municipal
PORTARIA Nº 23, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124332

PORTARIA Nº 23, DE 28 DE JUNHO DE 2021
CONCEDER RESTRIÇÕES DE FUNÇÕES À SERVIDORA DANIELA CRISTINE TURNES BRUGGEMANN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Presidente da Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições Legais, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder restrições de atribuições à servidora DANIELA CRISTINE TURNES BRUGGEMANN, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços de Limpeza e Cozinha, para atuar com restrições de funções, respeitadas as limitações indicadas no Laudo Pericial, de acordo com o
Termo de Inspeção de Saúde, pelo período de 12 meses, a contar a partir do dia 02/06/2021 a 02/06/2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo-se ao período
alcançado.
Santo Amaro da Imperatriz, 28 de junho de 2021.
Ricardo Passig Turnes
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 25, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124741

PORTARIA Nº 25, DE 28 DE JUNHO DE 2021
REGULAMENTA O HORÁRIO DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
CONSIDERANDO-SE a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em
30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO-SE a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local e preservar a Saúde Pública;
CONSIDERANDO-SE que o Governo do Estado anunciou novas medidas de enfrentamento à Covid-19 em Santa Catarina, por meio do Decreto n. 1.330, de 15 de junho de 2021, o qual tem o objetivo de desacelerar a curva de contágio da doença em um momento de alta taxa
de ocupação dos leitos clínicos e de UTI no Estado;
O Presidente da Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Fica determinado que os servidores ocupantes do Cargo de Assistente Administrativo e Cerimonial e Assessor de Imprensa e Comunicação trabalharão de segunda a sexta-feira, das 12h30min às 18h.
Art. 2º - Revoga-se a Portaria n. 06, de 04 de março de 2021.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Santo Amaro da Imperatriz, 28 de junho de 2021.
RICARDO PASSIG TURNES
Presidente
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Publicação Nº 3124344

PORTARIA Nº 24, DE 28 DE JUNHO DE 2021

HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO PELA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA
IMPERATRIZ/SC
O Presidente da Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições Legais, RESOLVE:
Art. 1º - Fica HOMOLOGADO o resultado final do PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO realizado sob a égide do Edital n. 001/2021 para o preenchimento de vaga temporária
e cadastro de reserva de excepcional interesse público do quadro de pessoal da Câmara Municipal de
Santo Amaro da Imperatriz, respeitada a legislação vigente.
Art. 2º - Anexos integrantes desta Portaria listagem de classificação final dos candidatos
para a vaga temporária de Auxiliar de Serviços de Limpeza e Cozinha.
Art. 3º - O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 01 (um) ano, podendo ser
prorrogado por igual período, para atender ao interesse público da administração.
Art. 4º - Publique-se a classificação definitiva.
Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Santo Amaro da Imperatriz, 28 de junho de 2021.

RICARDO PASSIG TURNES
Presidente
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Classificação Final (AMPLA CONCORRÊNCIA)

SITUAÇÃO
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado

POSIÇÃO INSCRIÇÃO NOME
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º

90
61
2
51
78
83
22
53
88
86
106
16
95
108
46
30
97
100
107
105
5
62
91
39
73
19
47
49
103
89
26
87
64
50
54

ASSINADO DIGITALMENTE

MICHELE ROCHA MIRANDA
GARDENIA RODRIGUES
MARCOS TOMAS BORGES
ADRIANA DE CARVALHO CORREIA
LUCAS DAIA BELMONT DA SILVA
BEATRIZ CARLOTA DOS SANTOS CABRAL
FRANCISCO AGNALDO SILVA LIMA
ILDGARDT BOCK DA SILVA
JULIANA FILOMENA DE SOUZA MATOS
MARIA LUIZA FRANCA PEREIRA
MARCELO PAIM DA SILVA
PRISCILA BRANDAO SILVA
VALDA LUIZA DA SILVA
ROZILENE APARECIDA VARELA BORGES
MARILENE MARLENE DA SILVA
ALESSANDRA DE LIMA GOULART
RAFAEL FARIAS PATROU
RAFAELA CRISTINA SOUZA
LUCAS SILVEIRA LUDWIG
VANIA APARECIDA SILVEIRA DOS SANTOS LUDUWIG
RAISSA VIEIRA PEREIRA
MARISTELA XAVIER
JUVENILDA VASCONCELOS DE MELO
MARLI NEIDE DA SILVA
ANGELA MARIA MONTEIRO CARANHA
SONIA MARA GOMES DE SOUZA BRAUN
FRANCISCO EDUARDO COSTA
LIDIA DE FIGUEIREDO DA SILVA
JOELMA CRUZ
PRISCILA STEFFENS DA ROCHA CARDOSO
JOANA NATALYA NEVES FERNANDES
LETICIA LUCIA STEFFENS
KERLYN SCHAWANA GUANDALIN
JENIFER MELGACO GONCALVES
LUANA MULLER

DN
31/01/1988
25/10/1977
05/03/1988
29/07/1989
21/02/1990
22/07/1996
04/03/1987
04/10/1980
31/10/1984
28/05/1997
26/03/1972
29/05/1990
24/08/1954
04/06/1965
13/08/1970
25/07/1975
28/02/1986
25/02/1996
29/03/1997
15/04/1976
27/07/1998
16/09/1965
09/07/1973
12/10/1973
25/07/1975
06/06/1979
30/11/1980
11/01/1984
11/08/1984
03/07/1986
22/09/1987
15/05/1991
01/09/1991
15/05/1992
23/09/1996

ITEM A ITEM B
5,00
5,00
2,50
2,50
2,50
2,50
5,00
5,00
5,00
5,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,50
0,00
0,00
0,00
2,50
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
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
0,00
0,00

NOTA
FINAL
10,00
8,00
7,50
7,50
7,50
7,50
6,50
5,00
5,00
5,00
5,00
2,80
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,50
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1128

São Bento do Sul
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2021
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2021

Publicação Nº 3123716

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EA090F8906188FA13DC29D5F1C1E32C13CFF7463

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140 BLC, SÉRIE VCEC140BL00040106 , ANO 2011, Nº 339 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES.
Forma do Pregão: ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Recebimento das propostas: até às 08h30min do dia 13/07/2021
Início da sessão: dia 13/07/2021, às 09h00min no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília – DF.
Informações complementares: O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados nos sites www.portaldecompraspublicas.
cHYPERLINK "http://www.portaldecompraspublicas.com.br/"om.br e saobentodosul.HYPERLINK "http://www.saobentodosul.atende.net/"atende.net Quaisquer informações poderão ser obtidas no Departamento de Suprimentos e Patrimônio – Divisão de Compras – do município de São Bento do Sul, situado à Rua Jorge Lacerda, 75, Centro, das 08h00 às 12h00min e das 13h00min às 16h00min ou através do
telefone (47)3631-6170.
São Bento do Sul, 28 de junho de 2021.
THAMARA RESENDE FERRAZ
Pregoeira Municipal
JAIRSON SABINO
Secretário de Obras e Serviços Urbanos

PORTARIA/SEMED Nº 0213/2021

Publicação Nº 3125141

PORTARIA/SEMED Nº 0213, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
CONSTITUI COMISSÃO ESPECIAL PARA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES PARA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
O Secretário Municipal de Educação do Município de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe foram
delegadas pela Portaria nº 0515, de 17 de fevereiro de 2021, considerando o que dispõe a Lei nº 3559, de 18 de junho de 2015 – Plano
Municipal de Educação,
RESOLVE
Art. 1º – Constituir Comissão Especial para elaboração das diretrizes para Gestão Escolar Democrática, responsável pelos estudos e discussões necessárias para elaboração de dispositivo legal que disponha sobre a gestão escolar democrática da educação básica da rede pública,
para atendimento da estratégia 18.9, da Meta 18, do Plano Municipal de Educação.
Art. 2º – Ficam designados a compor a Comissão:
a) Josias Terres
b) Tatiane Schroeder Alves
c) Jucélia Drechsler Zotz
d) Suzana Beatriz Kotovicz Teles
e) Eliane F-rst
f) Tabatah Andressa Denk Frick
g) Crislaine Kiem Costa.
Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria/SEMED nº 1385, de 12 de setembro de 2019.
São Bento do Sul, 25 de junho de 2021.
JOSIAS TERRES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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SAMAE - São Bento do Sul
CT. 54/2021

Publicação Nº 3124488

EXTRATO DE CONTRATO
ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO BENTO DO SUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2018
CONTRATO Nº 54/2021
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUN. DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
CONTRATADA: SÃO BENTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
VIGÊNCIA: INÍCIO: 26/06/2021 - TÉRMINO: 26/12/2021
DO OBJETO
O OBJETO CONSISTE EM HABILITAR PERIÓDICOS IMPRESSOS E PORTAIS ELETRÔNICOS DA INTERNET, PARA VEICULAÇÃO DE MÍDIAS
FORNECIDAS PELO SAMAE, A FIM DE DAR AMPLA PUBLICIDADE DE ATOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS, COMO PROPAGANDAS E CAMPANHAS, OBSERVANDO OS DITAMES DO ART. 37, § 1 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONSTANTES DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº
38/2018. OS SERVIÇOS A SEREM TOMADOS PELO SAMAE DE SÃO BENTO DO SUL/SC, SERÃO SOLICITADOS DE ACORDO COM O INTERESSE PÚBLICO VIGENTE, SEM OBRIGAR O CONTRATANTE A UM NÚMERO MÍNIMO DE PUBLICAÇÕES.
DO ADITIVO
ATRAVÉS DO PRESENTE FICA RENOVADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITADO PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, CONTADOS A
PARTIR DE 26 DE JUNHO DE 2021, PODENDO O MESMO SER RENOVADO, POR INTERESSE DAS PARTES, NA FORMA DA LEI E DO CONTRATO ADITADO.
DO REAJUSTE
ATRAVÉS DO PRESENTE ADITIVO, AINDA, AS PARTES CONVENCIONAM QUE O VALOR DO CONTRATO CELEBRADO SERÁ REAJUSTADO,
ADOTANDO-SE O ÍNDICE IPCA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2021, PUBLICADA EM 08/01/2021, A QUAL ALTEROU O
INDEXADOR UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO.
FICA REAJUSTADO O VALOR, SENDO CORRIGIDO PELO IPCA EM 8,06 % (ÍNDICE ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES) PASSANDO ENTÃO PARA R$ 619,54 (SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AS DESPESAS ORIUNDAS DESTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO 23.01-3.3.90.39 – SETOR DE ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO VIGENTE.
SÃO BENTO DO SUL, 28 DE JUNHO DE 2021.
OSVALCIR PETERS
DIRETOR PRESIDENTE
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São Bernardino
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PROCES. 64/2021 PR39/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2021

Publicação Nº 3123686

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DF12CEC70F41BC96AE3F5A511F47134DDFD00AD8

O Município de São Bernardino-SC, torna público aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor
preço por Lote, para contratação de empresa para instalação de campainhas escolares com fornecimento do material. Estará recebendo as propostas até as 09:00 hs, do dia 12/07/2021. A íntegra deste Edital estará disponível no site www.saobernardino.sc.gov.br, no
menu Licitações/Pregão, no DOM/SC e junto ao setor de licitações do município, maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (49)
36540054/0014. São Bernardino-SC, aos 28/06/2021 – DALVIR LUIZ LUDWIG - Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 39/2021

Publicação Nº 3124176

CONTRATO Nº 39/2021
TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO
O Município de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica, de direito público, inscrito no CNPJ nº 11.431.615/0001-99, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.012, nesta Cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado
pelo seu Coordenador o Sr. ALCEO NEGRI, brasileiro, divorciado, portador do CPF 019.753.099-01, residente e domiciliado na Comunidade
de Linha Sede Charuto, interior do Município de São Bernardino-SC, doravante denominado FUNDO, e o Sr. EROS MIGUEL CATUSSO, brasileiro, solteiro, Farmacêutico, residente e domiciliado na cidade de Campo Erê - SC, inscrito no CPF nº 11053033907, doravante denominado
FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regido pelas cláusulas e condições a seguir.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Rescisão parcial do Contrato nº 15/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL, VALOR E VIGÊNCIA.
FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994
e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 4/2021, modalidade PREGÃO PRESENCIAL e Contrato nº 15/2021.
VALOR – O valor do presente contrato é de R$ 10.079,25 (dez mil e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos).
VIGÊNCIA – A vigência é do período de 28/06/2021 ate o dia 31/12/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS QUANTIDADES E DESCRIÇÃO
Com base no Processo Licitatório nº 4/2021, modalidade PREGÃO PRESENCIAL e o fornecimento parcial dos serviços contratados, não
sendo mais necessário o fornecimento dos demais, conforme estabelecido no Contrato nº 15/2021, fica rescindido o valor de R$ 10.079,25
(dez mil e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), assim composto:
Item

Quant

Unid.

1

3,42

MES

Especificação
R$ Unit.
CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇO PROFISSIONAL DE FARMACEUTICO, ATRAVÉS DE PESSOA FÍSICA 40 HORAS 2.950,00
SEMANAIS PARA ATUAR
JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAUDE
DO MUNICÍPIO.
TOTAL

R$ Total

10.079,25

10.079,25

CLAUSULA QUARTA - DA RESCISÃO
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Face acordo entre as partes, fica rescindido o valor de R$ R$ 10.079,25 (dez mil e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), parte
do Processo Licitatório já referido, sendo que o fornecedor manifesta sua quitação dos serviços já fornecidos, valores estes vinculados a
Secretaria Municipal da Saúde.
CLAUSULA QUINTA - DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato será competentes o Foro da Comarca de Campo Erê, com renúncia de qualquer outro,
por mais especial que se apresente.
O presente Contrato é redigido em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.
São Bernardino-SC, em 28 de Junho de 2021.
ALCEO NEGRI EROS 			
Coordenador FUNDO 			
Município

MIGUEL CATUSSO
Fornecedor

RUDIMAR BORCIONI
OAB/SC – 15.411
Assessor Jurídico
TESTEMUNHAS: ______________________________ ___________________________________

DECRETO Nº 225/2021

Publicação Nº 3123541

DECRETO N.º 225/2021 DE 25/06/2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de conformidade
com o que estabelece o Art. 57, VII, da Lei Orgânica Municipal, arts. 7º e 43 da Lei nº 4.320/64 de 17/03/1964 e em especial o inciso I da
letra “C”, do Art. 5º da Lei nº 1.328/2020 de 23/11/2020,
DECRETA:
Art. 1º. - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 27,92 (vinte e sete reais e noventa e dois centavos) em favor da Secretaria que
menciona, assim consignados:
ÓRGÃO:
UNIDADE:
PROJETO ATIVIDADE:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
ELEMENTO:
VALOR R$:

02.00 Gabinete do Prefeito
02.02 Fundo de Defesa Civil
Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil
04.182.0002.2.048
4490 (F – 1404)
R$ 27,92 (vinte e sete reais e noventa e dois centavos)

Art. 2º. – Para a abertura do crédito suplementar de que trata o Art. anterior, serão utilizados recursos provenientes da tendência de excesso
de arrecadação.
Art. 3º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina
em 25 de Junho de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA EM DATA SUPRA
TAIZA CARNIEL
Sec. Adm. e Fazenda
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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO LIC. 57/2021

Publicação Nº 3125121

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 6/2021 - TP

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO
01.612.812/0001-50
CNPJ:
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

57/2021
57/2021
21/05/2021
Folha: 1/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
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)
b)
c)
d)
e)
f )

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:
Data da Adjudicação:
Objeto da Licitação

57/2021
6/2021-TP
Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
29/06/2021
29/06/2021
Sequência: 1

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS MESMOS E PARA RETIRADA DOS
EXISTENTES DE ACORDO COM O PROJETO DE ENGENHARIA EM ANEXO. ESTA AQUISIÇÃO
TORNA-SE NECESSÁRIO PARA MELHORAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PARTE
DAS RUAS: SANTO ANTONIO, SANTA PERPÉTUA, SÃO FRANCISCO XAVIER, VIELA "E",
CEMITÉRIO E NOVO NÚCLEO, VISANDO SEGURANÇA E MELHORIAS AOS USUÁRIOS.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:
ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA

(5516)

1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED COM SELO ATIVO DE
CERTIFICAÇÃO INMETRO EM CONFORMIDADE COM A
PORTARIA N° 20/2017, POTÊNCIA MÁXIMA DE 150W, 5000K,
FLUXO LUMINOSO EFETIVO MINIMO DE 21.000 LÚMENS
(140LM/W), VIDA ÚTIL MINIMA 66.000H (L70), ENCAIXE PARA
SUPORTE COM BRAÇO DIÂMETRO 048 60MM, MARCAÇÕES
CONFORME ABNT NBR 15129 GRAVADAS DE FORMA LEGÍVEL
E INDELÉVEL NA LUMINÁRIA, IP66 MÍNIMO, IK08 MÍNIMO, COM
FIAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO COM 5 METROS LIGADO
DIRETAMENTE NO ANTI-SURTO SEM EMENDAS, INCLUSIVE
CABO DE PROTEÇÃO, IDENTIFICADA PRONTA PARA
CONEXÃO COM A REDE, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO DE
-15° A +15° COM TOMADA PARA RELÉ DE 3 SEGMENTOS
PADRÃO NBR 5123 OU SISTEMA DE ACIONAMENTO EM
FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE EXTERNA INTEGRADO AO
CORPO DA LUMINÁRIA, FATOR DE POTÊNCIA FP 0,95, IRC 70,
FAIXA DE TENSÃO DE OPERAÇÃO 100-250VCA @50-60HZ,
COM DPS MÍNIMO 10KA CLASSE II INTEGRADO, DISTORÇÃO
HARMÔNICA <10%, CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA TIPO II,
CURTA OU MÉDIA, LIMITADA OU TOTALMENTE LIMITADA,
MATERIAL CONSTRUTIVO EM ALUMÍNIO INJETADO E
POLICARBONATO, ACABAMENTO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA COR CINZA, GARANTIA MÍNIMA 5 ANOS. A
LUMINÁRIA DEVE OPERAR COM FLUXO LUMINOSO NOMINAL
DENTRO DE TODA FAIXA DE TENSÃO ESPECIFICADA. - Marca:
LEDS PROVENCE

Unid.

Qtdade Descto (%)

(em Reais R$)

Preço Unitário

Total do Item

Und

13

-

680,00

8.840,00

2 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 3 METROS DE
Und
COMPRIMENTO, COM SAPATA, PRODUZIDO EM TUBO DE AÇO
GALVANIZADO TIPO SAE1010/1020, SOLDADO POR
PROCESSO CONTINUO E UNIFORME, COM ACABAMENTO
ZINCADO A FOGO POR IMERSÃO, HOMOLOGADO PELA
CELESC - Marca: OLIVO

13

-

149,00

1.937,00

9

-

17,50

157,50

3 MAO DE OBRA - RETIRADA DE BRAÇO EXISTÊNTE, SEM
REAPROVEITAMENTO (ENTREGAROS BRAÇOS RETIRADOS
PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA). - Marca: ELETRO LIGHT
PROVENC

São Bernardino, 29 de Junho de 2021.
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TOMADA DE PREÇO
Nr.: 6/2021 - TP

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO
01.612.812/0001-50
CNPJ:
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

57/2021
57/2021
21/05/2021
Folha: 2/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA

(5516)

4 MÃO DE OBRA - RETIRADA DE LUMINÁRIA E LÂMPADA
PÚBLICA EXIETENTE SEM REAPROVEITAMENTO (ENTREGAR
AS LUMINÁRIAS E LAMPADAS RETIRADAS PARA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) - Marca: ELETRO LIGHT PROVENC

Und

9

-

17,50

157,50

5 MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA LED Marca: ELETRO LIGHT PROVENC

Und

13

-

39,00

507,00

6 MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO DE BRAÇO 3 METROS COM
SAPATA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (INCLUÍNDO ELÉTRO
FERRAGENS GALVANIZADAS DE FIXAÇÃO) - Marca: ELETRO
LIGHT PROVENC

Und

13

-

39,00

507,00

Total do Fornecedor:
Total Geral:

12.106,00
12.106,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões):

2.033.3.3.90.00.00.00.00.00 (137), 2.033.3.3.90.00.00.00.00.00 (138)

São Bernardino, 29 de Junho de 2021.
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EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO N. 64/2021 PR39/2021

Publicação Nº 3123688

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DF12CEC70F41BC96AE3F5A511F47134DDFD00AD8

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO

EDITAL DE LICITAÇÃO EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL,
MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 64/2021
PREGÃO PRESENCIAL No 39/2021
01. PREÂMBULO
1.1
- O Município de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, por intermédio de seu
PREGOEIRO(a), designado pela portaria n. 227/2021, comunica aos interessados que está
promovendo o Processo Licitatório de n.º 39/2021, na Modalidade Pregão, do tipo menor
preço por Lote e Presencial, cujo setor interessado é a Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Esportes, conforme dispõe a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação
subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 17/2006 de
02 de Janeiro de 2006, Decreto n.19/2009, decreto n. 132/2009, decreto n. 254/2012, decreto
n. 09/2018, decreto n. 145/2019, Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei
Complementar n. 147/2014 e demais legislação vigente e pertinente à matéria.
1.2 – Os documentos referente o credenciamento, envelopes de n.º 01 contendo as
propostas de preços e de n.º 02, contendo a documentação de habilitação deverão ser
entregues ao Pregoeiro(a) do Município no ato do CREDENCIAMENTO que emitirá o
respectivo Protocolo de Entrega , no Centro Administrativo Municipal, situado na Rua
Verônica Scheid, S/N– Centro, São Bernardino -SC, CEP 89982-000, até às 09:00 horas do
dia 12/07/2021, iniciando-se a Sessão Pública às 09:15 horas do mesmo dia e local.
1.3 - Não havendo descrição nos envelopes que possibilite identificar com clareza o
Processo Licitatório, a licitante, e se for referente à documentação ou proposta, a proponente
estará automaticamente inabilitada e desclassificada.
02. OBJETO
2.1 - O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE CAMPAINHAS MUSICAIS COM FORNECIMENTO
DO MATERIAL NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO CLAUDIO BEVILAQUA E
NO PRÉDIO DO NÚCLEO ESCOLAR ALDINO LEO SCHEID, COM A FINALIDADE DE
DESPERTAR A HORA DO INTERVALO E TROCA DE PROFESSORES, COM MUSICAS
DE DIFERENTES TEMAS, CONTRIBUINDO PARA TORNAR O AMBIENTE MAIS
ALEGRE, DIVERTIDO E FAVORÁVEL AO APRENDIZADO.
2.2 – JUSTIFICATIVA
1
Rua Verônica Scheid, Nº 1008,Centro, São Bernardino- SC, CEP . 89.982-000.
Fone/Fax (4936540054/0014/0055)
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Esta aquisição justifica-se para despertar a hora do intervalo e troca de professores, com
músicas de diferentes temas, contribuindo para tornar o ambiente escolar mais alegre,
divertido e favorável ao aprendizado, contribuindo para a motivação e incentivo aos alunos
no processo de construção do conhecimento.
LOTE COM SEUS RESPECTIVOS ITENS E VALORES MÁXIMOS DESTE EDITAL
Os itens são exclusivos para MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO EMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, em conformidade com o Inciso I do artigo 48 da Lei
Complementar n. 123/2006 alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, somente para
empresas que comprovar esta condição mediante documento hábil no ato do
Credenciamento, apresentando obrigatoriamente: ME/EPP Certidão Simplificada, emitida
pela Junta Comercial do Estado de domicílio da licitante, MEI – Certificado da condição de
Microempreendedor Individual, ambos com data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias da data de abertura.
Em conformidade com o Decreto Federal n. 8538 de 06/10/2015 , artigo 13, § 1º o licitante é
responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 2006 , no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado
inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das demais
sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos neste
Decreto.
Lote: 1
Unid. Quantidade

Item

Especificação

1
2
3

TIMER CAMPANHIA 220V
CANALETA DUPLA FACE
QUADRO
DE
DISJUNTOR
DE
SOBREPOR 4DIN
DJUNTOR DIM 16 A
TOMADA
CABO FLEXIVEL 1,50MM AMARELO
CAMPAINHA 220V MUSICAL
MÃO DE OBRA

4
5
6
7
8

Und
Und
Und

2,00
4,00
2,00

Und
Und
M
Und
Und

2,00
2,00
200,00
2,00
12,00

Preço
Unit.
Máximo
625,00
8,00
40,00
15,25
12,62
1,70
95,00
75,00
TOTAL

Preço
Total
1250,00
32,00
80,00
30,50
25,24
340,00
190,00
900,00
2.847,74

A proposta que apresentar itens que ultrapassar o valor máximo unitário e ou não
apresentar a marca serão desclassificados, como também será desclassificada a proposta
2
Rua Verônica Scheid, Nº 1008,Centro, São Bernardino- SC, CEP . 89.982-000.
Fone/Fax (4936540054/0014/0055)
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das empresas que não comprovar a situação MEI/ME/EPPS com documento hábil, ou não
cotar todos os itens.
O item referente mão de obra está dispensado de apresentar a marca.
Obs: O levantamento da necessidade da aquisição, a descrição dos itens e a pesquisa
de preços foi realizada pela secretaria solicitante sob sua responsabilidade.
03. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR NA LICITAÇÃO
3.1 - A presente licitação é destinada exclusivamente à contratação de microempresa – ME,
empresa de pequeno porte – EPP e micro empreendedor individual - MEI, na forma do
disposto no art. 48, I, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 147/2014, do ramo
de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de
credenciamento constantes deste Edital.
3.1.2 Estão proibidos de contratar com o município todos os agentes impedidos na
forma do Artigo 77 da Lei Orgânica Municipal e no art. 9º da Lei n. 8666/93 e suas
alterações posteriores.
3.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
a) Concordatárias ou 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 Pública 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) Estrangeiras que não funcionem no País.
04. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO
4.1 - No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o pregoeiro receberá os
envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação,
em envelopes distintos, fechados, contendo, na parte externa, além do nome da empresa, a
seguinte identificação:
A) PREGÃO PRESENCIAL Nº39/2021
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO
ENVELOPE N.º 01 – Proposta
Empresa: Nome/Razão Social:

3
Rua Verônica Scheid, Nº 1008,Centro, São Bernardino- SC, CEP . 89.982-000.
Fone/Fax (4936540054/0014/0055)
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B) PREGÃO PRESENCIAL Nº39/2021
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO
ENVELOPE N.º 02 – Documentação
Empresa: Nome/Razão Social:
4.2 - Em seguida, realizar-se-á o credenciamento dos interessados ou de seus
representantes, que consistirá na comprovação de que possuem poderes para formular
propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame.
DO CREDENCIAMENTO
1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento
de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que
comprove os poderes do mandante para a outorga.
2 – O documento de credenciamento nos termos da alínea “b”, do item 1, poderá ser
conforme modelo constante no Anexo I- Carta de Credenciamento, o qual deverá ser
entregue juntamente com o respectivo documento oficial de identificação.
2.1. – Fica dispensado da apresentação do Anexo I, o representante legal com poderes para
exercer direitos e assumir obrigações, nos termos do item 1.”a”.
3 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
4 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
5 - A ausência do Credenciado , impedirá a licitante de ofertar lances verbais, porém não é
motivo para exclusão do certame, desde que atenda as exigências do Credenciamento 1 – a
e 7.1).
Tal comprovação deverá ser feita através de procuração ou carta de credenciamento
(modelo sugestivo no Anexo I do Edital), com firma reconhecida em Cartório, e deverá ser
entregue ao Pregoeiro juntamente com os envelopes, ficando arquivada no Processo
Licitatório. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui
poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais,
lavrando-se, em ata, o ocorrido. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e
documentação fora do prazo estabelecido neste Edital. O representante legal ou o
procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha
foto. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.
No ato do Credenciamento, apresentar obrigatoriamente: para Micro Empresas/Empresas
de pequeno Porte ME/EPP Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado
de domicílio da licitante, MEI – Certificado da condição de Microempreendedor Individual,
4
Rua Verônica Scheid, Nº 1008,Centro, São Bernardino- SC, CEP . 89.982-000.
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ambos com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de abertura. Não feita
esta comprovação no momento oportuno, a proposta será desclassificada.
05. DA PROPOSTA COMERCIAL
5.1 - A Proposta Comercial contida no Envelope n.º 01 deverá ser apresentada na forma e
requisitos indicados nos sub-itens a seguir:
a) emitida, de preferência por computador, ou datilografada, redigida com clareza, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo
responsável pela empresa, em todas as páginas e anexos.
b) conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, obrigatoriamente o
mesmo da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame.
c) descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações do
Edital, constando a marca que está sendo cotada, bem como o valor unitário e total, em
moeda corrente nacional, em algarismos. Em caso de divergência entre os preços unitário
e total prevalecerá o unitário. 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
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Na cotação dos
preços para a presente licitação, os participantes deverão observar o uso de até três
casas após a vírgula, nos valores unitários e totais propostos, caso contrário o item
será automaticamente desclassificado;
d) apresentar declaração de que o(s) objeto(s) ofertados atendem todas as especificações
descritas no Edital; e
e) conter prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da
data limite para a entrega dos envelopes. Se o prazo for omitido, a proposta será
considerada por 60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação.
Parágrafo único — Preferencialmente, para facilitar o julgamento por parte do Pregoeiro,
solicita-se às empresas que apresentem suas propostas conforme o modelo sugestivo
constante do Anexo III do Edital.
06. HABILITAÇÃO
No envelope n.º 02 – Documentação, deverão constar os seguintes documentos:
6.1. Habilitação Jurídica:
5
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6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a)
b)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta de tributos e
contribuições federais, quanto à dívida ativa da união e contribuições sociais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
d) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da Lei;
e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
f)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
6.3. Qualificação Econômico-financeira:

a) Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica.
Para empresas com sede no Estado de Santa Catarina - Considerando as alterações no
sistema do TJ-SC, a certidão exigida deverá ser emitida nos dois sistemas:
- SAJ (https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/sco/abrirCadastro.do) e;
- eproc ( https://certeproc1g.tjsc.jus.br)
As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão
validade.
6.4 - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal,
mediante declaração da proponente, sob as penas da Lei (conforme modelo constante do
Anexo IV do Edital).
6.5 - Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou
contratar com a licitante (conforme modelo constante do Anexo V do Edital).
6.6 - Os documentos de habilitação preliminar poderão ser apresentados em via original ou
cópia autenticada por qualquer processo, sendo por tabelião de notas ou por servidor do
Município de São Bernardino -SC, ou por publicação em Órgão de Imprensa Oficial. O
Pregoeiro e a equipe de apoio se julgar necessário poderão fazer a consulta ao serviço de
verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET, ficando a licitante
responsável pela veracidade das informações. Todas as certidões e/ou documentos em que
não conste expressamente seu prazo de validade, serão consideradas como válidas por 60
(sessenta) dias, exceto àquelas previstas em lei e os atestados referentes à qualificação
técnica;
6.7 – Somente serão desclassificados os participantes que apresentarem vícios insanáveis.
Os participantes que apresentarem vícios sanáveis, como erros formais ou apresentação de
documentos vencidos, porém passíveis de consulta imediata via internet, poderá ser
6
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consultado de forma imediata via internet durante a sessão e havendo a comprovação de
estar regular poderá então ser anexado ao processo e validado.
07. DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO
7.1 - Aberta a Sessão Pública, os interessados ou seus representantes, devidamente
credenciados, apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação (modelo sugestivo no Anexo II do Edital), e entregarão os
envelopes conforme item 04 do Edital.
7.2 - Para fins de julgamento, o critério adotado para a adjudicação do objeto deste PREGÃO
será o MENOR PREÇO POR LOTE. Serão desclassificadas as propostas que não
atenderem às exigências deste Edital, e que forem superiores aos valores máximos
admitidos por item.
7.3 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que
deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se
classificará a proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e
superiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço. Quando não
forem verificados, no mínimo, 03(três) propostas comerciais nas condições mencionadas, o
Pregoeiro classificará as melhores propostas até o máximo de 03 (três), neste número já
incluído a de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer
que sejam os preços oferecidos nas propostas. No caso de empate nos preços, serão
admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
7.4 - No curso da Sessão Pública, os autores das propostas que atenderem aos requisitos
dos itens anteriores, serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais
e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do
vencedor. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
7.5 - A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra à
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo vedada à oferta de lance com vista ao
empate, bem como a substituição da marca do produto que consta na proposta comercial, ou
o uso de mais de três 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.
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7.6 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
7.7 - 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, considerandose para as selecionadas o último preço ofertado. O Pregoeiro verificará a aceitabilidade da
proposta de valor mais baixo comparando-o com os valores máximos consignados no edital,
fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos, decidindo, motivadamente, a
respeito.
7.8 - Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o menor
preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para
verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 6 deste Edital.
Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo edital, a
licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto.
7.9 - Em caso de a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro a inabilitará e
examinará as ofertas subseqüentes 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.
7.9.1 Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, respeitando o art. 43
§ 1º, da Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n.
147/2014, as ME e EPP, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal, ficando a Sessão Pública em suspenso, quando será assegurado o prazo
de 05(cinco) dias úteis, cujo término 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. De acordo com o § 2º da mesma Lei, 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 a Administração Pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.10 - 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
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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, o recurso se
interposto, deverá ser protocolado fisicamente em documento original, datado e assinado
pelo proponente e/ou representante legal, no Setor de Administração e dirigidos ao
pregoeiro. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública
caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.
7.11 - 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. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro e por todos as licitantes
presentes. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova
data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes
presentes.
08. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
8.1 - Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Publica do Pregão, terá
ela o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso. As demais
licitantes, já intimadas na Sessão Publica acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias úteis
para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da
recorrente.
8.2 - A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são
pressupostos de admissibilidade dos recursos.
8.3 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e
o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
8.4 - 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.
8.5 – O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.6 – O (s) recurso (s) será (ão) dirigido(s) à Prefeitura Municipal – Departamento de
Compras e Licitações, e, por intermédio do Pregoeiro, será (ão) encaminhados ao Prefeito
Municipal, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.
09. CONDIÇÕES DE ENTREGA
9
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9.1 – As campainhas deverão ser instaladas junto ao prédio da Creche JOÃO CLAUDIO
BEVILAQUA e junto ao prédio do NUCLEO ESCOLAR ALDINO LEO SCHEID,
imediatamente em até 08 dias úteis após a solicitação e autorização feita pela Secretaria.
9.2 – A Municipalidade, se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais licitados.
Após o dia 31 de dezembro de 2021, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que
caiba aos concorrentes, o direito a qualquer indenização ou reclamação de qualquer
natureza.
10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE
10.1 O(s) pagamento(s) devido(s) à(s) vencedores](s) serão efetuados com recursos próprios
e Salário Educação em até 10(dez) dias após a entrega e efetiva apresentação da nota
fiscal. Ressaltando de que é exigido emissão de nota fiscal eletrônica nas vendas destinadas
às administrações públicas de acordo com o parágrafo § 6º, I, do art. 23, anexo XI, do
Regulamento do ICMS catarinense. Deverá constar no documento fiscal o numero da
licitação, numero do contrato, bem como nome do Banco, nº da Conta Corrente e Agencia
bancária, da empresa, sem os quais o pagamento poderá ficará retido por falta de
informações. Os pagamentos serão realizados via transferência bancária online, se por
ventura gerar tarifa bancária a mesma será descontada do credor.
10.2 - Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto 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.
11. RECURSOS FINANCEIROS E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
11.1 - Os recursos financeiros serão a cargo do orçamento vigente.
11.2 - As despesas decorrentes na execução do Contrato relativo ao presente Edital correrão
por conta do orçamento do exercício financeiro de 2021:
2.016.3390.00 - 1036 - 42/2021
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
2.015.3390.00 - 1001 - 63/2021 - Manutenção da Creche
12. ADJUDICAÇÃO
12.1 - Adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de São Bernardino - SC,
convocará o adjudicatário para assinar o Termo de Contrato em até 3 (três) dias úteis. Caso
a licitante vencedora recuse-se, injustificadamente, a assinar, no prazo e condições
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estabelecidas o Termo de Contrato, a licitante subseqüente na ordem de classificação, será
notificada para fazê-lo nas condições por ela proposta, ocasião em que será realizada nova
Sessão Pública, retomando-se a fase de habilitação, sem prejuízo de que o pregoeiro
negocie, diretamente, com o proponente para que seja obtido preço melhor.
12.2- O(s) Contrato(s) decorrente(s) deste processo Licitatório poderá(ao) ser aditado(s)
conforme regulamentação prevista na Seção III, Art 65, da Lei nº 8.666/93 (Brasil).
13. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
13.1 - A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela entrega do objeto, bem como por
quaisquer danos decorrentes da entrega, causados à esta Municipalidade ou à terceiros.
13.2 - A CONTRATADA obriga-se a 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, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do
mesmo.
14. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
14.1 - O Município ficará obrigado a:
a) promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do material
entregue, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprias falhas
detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte da Contratada.
b) efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste
Edital.
15. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO
15.1 - O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições
estabelecidas neste Edital e no Contrato, por parte da licitante vencedora, assegurará ao
Município o direito de rescindir o Contrato, 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 17, deste Edital.
15.2 - 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:
15.2.1 - Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante
formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:
11
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a) o atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega do material licitado;
b) entrega de material fora das especificações constantes no Objeto deste edital;
c) 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;
d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a entrega do material, assim como as de seus superiores;
e) 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;
f) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
g) a dissolução da empresa;
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo
da Administração, prejudique a execução deste Contrato;
j) 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 o contrato; e
l) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execução do Contrato.
15.2.2 - Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
15.2.3 - Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
15.3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada pela autoridade competente.
16. PENALIDADES
16.1 - À Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos
legais poderá sofrer as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente:
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a)
b)
c)
d)

Advertência;
Multa de 10% sobre o valor do Contrato;
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.
e) Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza à
Contratada.

16.2 – 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.
17 – DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO
17.1 – Além das atribuições já evidenciadas neste Edital de Licitação e as previstas em Lei, o
Pregoeiro poderá ainda:
17.1.1 – Advertir os representantes das empresas proponentes, bem como qualquer pessoa
presente a sessão pública, em virtude de comportamento ou expressões inadequadas para o
momento.
18.1.2 – Estabelecer redução mínima em cada lance, bem como estabelecer tempo máximo
para o proponente ofertar seu lance.
17.1.3 – Interromper o processo, para qualquer situação adversa que possa ocorrer durante
a sessão pública.
17.1.4 – Baixar diligências para dirimir qualquer dúvida em relação ao processo e/ou
documentação, inclusive para que havendo algum valor de lance ofertado sendo considerado
inexequível, para que o autor comprove que a mesma pode ser executada.
17.1.5 – Permitir aos credenciados, contato com terceiros para formular lances.
17.1.6 – Tomar de forma oral do licitante credenciado presente a declaração de que
cumpre todos os requisitos de habilitação.(se for o caso).
17.1.7- Tomar de forma oral do licitante credenciado presente a declaração de que
o(s) objeto(s) ofertados atendem todas as especificações descritas no Edital (se for o
caso)
18. DISPOSIÇÕES GERAIS
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18.1 - 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.
18.2 - 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.
18.3 - 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.
18.4 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação
regedora, em especial a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada, Lei 10.520, de 17
de julho de 2002 e o Decreto Municipal nº 17/2006, Decreto n.19/2009, decreto n. 132/2009,
decreto n. 254/2012, decreto n. 09/2018 e decreto n. 145/2019.
18.5 - No interesse da Administração Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer
reclamação ou indenização, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitação;
b) alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666,
de 21 de junho de 1993, atualizada.
18.6 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
 ANEXO I – Modelo de Carta de Credenciamento;
 ANEXO II – Modelo de Declaração firmando o cumprimento aos requisitos de Habilitação;
 ANEXO III – Modelo de Proposta
 ANEXO IV – Modelo de Declaração firmando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII
do artigo 7º da Constituição Federal;
 ANEXO V - Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou
contratar com a licitante
 ANEXO VI – Minuta de Contrato.
18.7 - Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrado na
Prefeitura o endereço, telefone e fax, para qualquer comunicação.
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18.8 – Informações fornecidas verbalmente por elementos pertencentes a Administração
Municipal não serão consideradas como motivos para impugnações.
18.9 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.
Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame. A impugnação deverá ser protocolada fisicamente em documento original, datado e
assinado pelo proponente e/ou representante legal, no Setor de Administração e dirigido ao
chefe do poder executivo.
18.10 - Recomenda-se aos licitantes que estejam no local indicado do preâmbulo deste
Edital, com antecedência de quinze (15) minutos do horário previsto.
18.11 - É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos
direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.
18.12 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação
e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.
18.13 - Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de
interpretação do presente Edital, deverão preferencialmente ser dirigidas por escrito à
Administração Municipal no endereço eletrônico compras@saobernardino.sc.gov.br ou, pelo
telefone (49) 36540054/0014 até 72 (setenta e duas) horas antes da data de abertura da
LICITAÇÃO.
18.14- Editais de Licitação, prazos recursais, recursos, contra razões, decisões, atas,
adjudicações e homologações, serão publicadas no site www.saobernardino.sc.gov.br, no
menu Licitações no devido processo. É de inteira responsabilidade da empresa participante
estar acompanhando o andamento.
São Bernardino – SC 28/06/2021
Prefeito Municipal
DALVIR LUIZ LUDWIG
Visto e aprovado pela Assessoria Jurídica
RUDIMAR BORCIONI
OAB-SC 15411
ASSESSOR(A) JURÍDICO
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ANEXO I
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 64/2021
PREGÃO No 39/2021

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) da
Cédula de Identidade n.º _________________ e CPF sob n.º ____________________, a
participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de .......... -SC, na modalidade
Pregão n.º ............, 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.

_____________, em ____ de ______ 2021.

____________________________________________
Carimbo Nome e Assinatura do Credenciante
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO FIRMANDO O CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 64/2021
PREGÃO No 39/2021

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório –
PREGÃO n.º ........... do município de ..........-SC, que esta empresa atende plenamente os
requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida
no item 06 do edital convocatório.

_____________, em ____ de ______ 2021

_______________________________________________
Carimbo Nome e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ME OU EPP
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 64/2021
PREGÃO No 39/2021

A
Empresa............................................,com
sede
na
...................................................................., inscrita no CNPJ nº.........................,vem, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)................................., portador(a) da Carteira
de Identidade nº.............................e do CPF nº......................................., DECLARA,sob as
penas da Lei, que é MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, que atende
plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação
comprobatória exigida no item 06 do edital convocatório, e que cumpre os requisitos legais
para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das
hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir
dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato
surperveniente impeditivo da participação no presente certame.
_____________, em ____ de ______ 2021

_______________________________________________
Carimbo Nome e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 64/2021
PREGÃO No 39/2021
Nome da Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Apresentamos nossa proposta para fornecimento, objeto da presente
licitação, modalidade Pregão Presencial n.º 39/2021, acatando todas as estipulações
consignadas, conforme abaixo:
Objeto:O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE CAMPAINHAS MUSICAIS COM FORNECIMENTO DO
MATERIAL NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO CLAUDIO BEVILAQUA E NO
PRÉDIO DO NÚCLEO ESCOLAR ALDINO LEO SCHEID, COM A FINALIDADE DE
DESPERTAR A HORA DO INTERVALO E TROCA DE PROFESSORES, COM MUSICAS
DE DIFERENTES TEMAS, CONTRIBUINDO PARA TORNAR O AMBIENTE MAIS ALEGRE,
DIVERTIDO E FAVORÁVEL AO APRENDIZADO.
LOTE 1
Item
1
2
3
4
5
6
7
8

Especificação

TIMER CAMPANHIA 220V
CANALETA DUPLA FACE
QUADRO DE DISJUNTOR DE
SOBREPOR 4DIN
DJUNTOR DIM 16 A
TOMADA
CABO
FLEXIVEL
1,50MM
AMARELO
CAMPAINHA 220V MUSICAL
MÃO DE OBRA

Unid. Quantidade Marca
Und
Und
Und

2,00
4,00
2,00

Und
Und
M

2,00
2,00
200,00

Und
Und

2,00
12,00

Preço

Preço
Total

TOTAL
Valor total da proposta (por extenso): R$ ________ ( _______________).
Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos,
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim
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como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a
contratação.
Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ (no mínimo, 60 - sessenta dias da data-limite para a entrega dos envelopes).
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO APÓS A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA.
_____________________________________
DATA:
____________________________________________
NOME E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA

20
Rua Verônica Scheid, Nº 1008,Centro, São Bernardino- SC, CEP . 89.982-000.
Fone/Fax (4936540054/0014/0055)

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1154

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 64/2021
PREGÃO No 39/2021

........................................................ inscrita no CNPJ n.º ....................., por intermédio de seu
representante legal, Sr. (a) .................................... portador (a) da Carteira de Identidade n.º
............................ CPF n.º ............................... 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.
Ressalva:
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz( ).

_______________________________________________
data
_______________________________________________
Nome e assinatura do Representante Legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO ASSEGURANDO A INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA
LICITAR OU CONTRATAR COM A LICITANTE
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 64/2021
PREGÃO No 39/2021

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
BERNARDINO – SC
REFERÊNCIA: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL
O(s) abaixo assinado(s), dirigente(s) da
Empresa_____________________________________
Declara(m) que:
a).- A entidade não se encontra declarada inidônea por qualquer órgão da Administração
Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal;
b).- Nenhum dirigente está no exercício de mandato eletivo, nem exerce cargo de supervisão
ou assessoramento na Administração Pública.

_______________________, ______________________________
(local e data)

___________________________________
nome(s) e assinatura(s) do(s) dirigente(s) e respectivo(s) CPF
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CONTRATO Nº NumContrato
O Município de SÃO BERNARDINO-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São
Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. DALVIR LUIZ
LUDWIG, brasileiro, casado, residente e domiciliado no prolongamento da Rua Verônica
Scheid s/n, neste Município, inscrito no CPF nº 961.204.109-10, doravante denominado
MUNICÍPIO, e a Empresa, NomeContratado inscrita no CNPJ nº CNPJContratado, localizada
na Rua EnderecoContratado, na Cidade de CidadeContratado, empresa devidamente
credenciada, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. NomeRespContratado,
brasileiro, casado , residente e domiciliado na Rua EnderecoContratado, na Cidade de
CidadeContratado, inscrito no CPF sob nº CPFContratado, neste ato contratual
simplesmente denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regidas
pelas cláusulas e condições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
ObjetoContrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS
O Município adquire, ObjetoContrato do aqui denominado Fornecedor, o qual foi
vencedor dos itens abaixo relacionados, do Processo Licitatório 64/2021, modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, por ter apresentado a menor proposta de preços.
I – Fundamento Legal Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada
pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99,
e Processo Licitatório nº 64/2021, modalidade de PREGÃO PRESENCIAL .
II - Do valor:
O valor dos produtos obedecerá tabela abaixo:

O valor total do contrato é de R$,ValorContrato ValorContratoExtenso, conforme
constam no Processo Licitatório nº 64/2021 , modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
III - Da forma de pagamento:
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O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, sendo que as datas de
pagamentos e reajustes, são os mesmos constantes no Processo Licitatório nº, 64/2021
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
IV - Da vigência:
A vigência do presente contrato é de DataAssinatura até DataVencimento , podendo o
mesmo ser prorrogado através da realização de termo aditivo, sendo que toda prorrogação
de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente solicitada pela autoridade
competente. O presente Contrato poderá ser aditado conforme regulamentação prevista na
Seção III, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).
V - Do Reajustamento e atualização:
Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que
justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666, de 21 de junho
de 1993 consolidada.
VI - Das compensações financeiras:
a) O Município descontará do Fornecedor o percentual de 1,0 % (um, três por cento)
do valor do produto a cada dia de atraso, depois de solicitada a entrega dos materiais e/ou
serviços pelo Município.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:
I - Efetuar a execução dos serviços bem como fornecer os materiais, após
solicitação por parte do Município.
II - Fornecer ao Município sempre que solicitados quaisquer informações e/ou
esclarecimentos sobre os produtos e serviços contratados enquanto estiverem na garantia
e/ou prazo de validade.
III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e
previdenciários que coincidirem sobre os materiais e serviços contratados.
IV - É obrigação da contratada o pagamento de tributos que incidirem sobre os
materiais e serviços contratados em qualquer esfera.
V - Cumprir todas as demais obrigações constantes do processo Licitatório nº
64/2021 Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
VI - Fornecer materiais e serviços de primeira qualidade e garantia de fábrica.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
I - Fiscalizar e controlar os materiais e serviços contratados.
II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas.
III - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste
contrato e Processo Licitatório nº 64/2021 Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato, serão utilizadas as
seguintes previsões orçamentárias constantes no Orçamento de 2021 da Prefeitura
Municipal:
2.016.3390.00 - 1036 - 42/2021 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
2.015.3390.00 - 1001 - 63/2021 - Manutenção da Creche
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 64/2021, modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC.
II - As comunicações entre as partes, em relação a assuntos deste contrato, poderão
ser formalizadas por escrito, e-mail, ou por qualquer meio de comunicação, porém quando
efetuadas por escrito, será efetuado em duas vias, sendo uma destinada ao Fornecedor, o
que constituíra prova de sua efetiva entrega.
III - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de Direito Privado e em especial a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, atualizada
pela Lei 8.883 de 08 de Junho de 1994.
IV - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor
adequação às finalidades de interesse público.
V – Poderá o MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos
especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara neste
ato que é de seu conhecimento.
VI – Fica por desde já, designado o Sr. xxxxxxxxxxxxx, Secretário da xxxxxxxxxxxx,
ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da execução do
contrato, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.
CLAUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
O presente contrato, a qualquer momento, poderá ser rescindido por mútuo
consenso, ou conveniência administrativo, não lhe sendo devido qualquer valor, a título de
indenização, ou qualquer outro título presente ou futuramente sob qualquer alegação ou
fundamento.
Em caso de rescisão contratual prevista no Art. 78 da Lei 8.666/93, por culpa do
Fornecedor, ficam estabelecidas a multa de 10% sobre o valor do objeto contratado,
atualizado monetariamente pelos índices oficiais.
Presume-se culpa do Fornecedor a ocorrência das hipóteses descritas nos incisos I
a XI do referido artigo supramencionado.
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
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Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Campo Erê - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado, ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da
Constituição Federal.
E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e
forma, na presença de testemunhas.
São Bernardino SC, DataExtensoAssinatura.
DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
Município

NomeRespContratado
Fornecedor
RUDIMAR BORCIONI
Assessor Jurídico
OAB-SC 15.411

Testemunhas:____________________________

_______________________

26
Rua Verônica Scheid, Nº 1008,Centro, São Bernardino- SC, CEP . 89.982-000.
Fone/Fax (4936540054/0014/0055)
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São Bonifácio
Prefeitura
190.2021 - CESSA OS EFEITOS 161.2021 - JAQUELINE SOUZA EFFTING

Publicação Nº 3124937

Portaria n º 190/2021
Cessa os Efeitos da Portaria n º 161/2021.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
CESSAR OS EFEITOS DA PORTARIA Nº. 161/2021 de 20 de maio de 2021 (Concede Licença para Tratamento de Saúde a Jaqueline Souza
Effting), a partir do dia 29 de junho de 2021.
São Bonifácio, 28 de junho de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

191.2021 - CESSA OS EFEITOS 162.2021 - JAQUELINE SOUZA EFFTING

Publicação Nº 3124939

Portaria n º 191/2021
Cessa os Efeitos da Portaria n º 162/2021.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
CESSAR OS EFEITOS DA PORTARIA Nº. 162/2021 de 20 de maio de 2021 (Concede Licença para Tratamento de Saúde a Jaqueline Souza
Effting), a partir do dia 29 de junho de 2021.
São Bonifácio, 28 de junho de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal
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São Carlos
Prefeitura
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°0107/2021

Publicação Nº 3123120

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO
Nº

0107/2021

Que entre si realizam, de um lado o Município de São Carlos, Estado de Santa
Catarina, Órgão de Direito Público, inscrito no CNPJ nº 82.945.718/0001-15, com sede
na Rua Demétrio Lorenz, nº 747, cidade de São Carlos - SC, representada neste ato
pelo Prefeito Municipal em Exercício Sr. Fernando José Signori, brasileiro, agente
político, residente e domiciliado nesta cidade de São Carlos - SC, portador do CPF Nº
052.358.169-60, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado o(a)
Sr(a): ELOIR TEREZINHA BOITT residente na RUA CASTELO BRANCO,14 –
CENTRO, Município de SÃO CARLOS, Estado de Santa Catarina, portador(a) do
documento de Identidade N° 1.619.198 CPF nº 430.882.799-04 doravante denominado
de CONTRATADO(A), declaram pelo presente instrumento e na melhor forma de
direito, ter justo e contratado entre si a prestação de serviços em caráter temporário,
que serão descritos e caracterizados na Cláusula Primeira e o fazem através das
seguintes cláusulas e condições:
Cláusula Primeira: O objeto do presente Contrato é a contratação de agente público
acima qualificado(a), por prazo determinado, para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da legislação aplicável, para desempenhar
as atribuições de Professor de Educação Especial com 20 horas semanais, turno
matutino junto ao CEIM Criança Feliz, que o(a) contratado(a) se compromete a
executar para o Município, sendo as atribuições inerentes a função de acordo com a
Legislação Vigente.
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Cláusula Segunda: O presente contrato, de caráter temporário, tem fundamentação
legal no Art. 37, Inciso IX, da Constituição Federal, segundo regime disciplinar previsto
no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais Lei Complementar nº 009/2013, e
processo Seletivo nº: 006/2021.
Cláusula Terceira: A remuneração mensal do(a) contratado(a), bem como os demais
direitos, são os que constam na Lei Municipal nº 002/2018 e suas alterações.
Cláusula Quarta: O presente contrato terá vigência de: 28/06/2021 até: 31/12/2021.
Entretanto, é lícito o presente contrato ser rescindido por qualquer das partes, a
qualquer tempo, sem a necessidade de pré-aviso, não cabendo qualquer indenização
pelo restante do prazo de duração do contrato.

Cláusula Quinta: O contratado compromete-se ao registro diário do ponto, a exemplo
dos demais servidores do quadro geral da Prefeitura Municipal.
Cláusula Sexta: As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de dotação
específica do orçamento vigente e orçamentos futuros.

Cláusula Sétima: Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste
instrumento de Contrato que não possam serem dirimidas pela intermediação
administrativa fica eleito o Foro da Comarca de São Carlos – SC, com expressa
renúncia a Qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser, exceto o
que dispõe o Inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, juntamente com 02
(duas) testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sem emendas e rasuras,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

São Carlos SC, 28 de Junho de 2021
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ELOIR TEREZINHA BOITT
CPF: 430.882.799-04
Contratado(a)
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FERNANDO JOSÉ SIGNORI
Prefeito em Exercício
Contratante

Testemunhas:
1ª_______________________________
Nome:
CPF:

2ª_______________________________
Nome:
CPF:

DECRETO 087/2021

Publicação Nº 3124105

DECRETO N.º 087/2021 DE 28 DE JUNHO DE 2021
“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO/REDUÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
FERNANDO JOSÉ SIGNORI, Prefeito Municipal em Exercício de São Carlos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e
com base nos Artigos 41, I, 42 e 43, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e na Lei Municipal nº 1.906 de 28 de junho
de 2021.
DECRETA:
Art. 1º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir crédito adicional suplementar, com base em anulação/redução parcial ou total,
no valor de R$ 1.880.000,00 (Um milhão e oitocentos e oitenta mil reais), para reforço no exercício financeiro de 2021 das seguintes referências de dotações orçamentárias:
CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(60)

Departamento de Obras e Serviços Públicos
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
INFRAESTRUTURA E URBANISMO GERANDO CRESCIMENTO
PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
15
451
05
1.009
Valor Total
500.000,00

Valor Total R$:

500.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(73)

Departamento de Obras e Serviços Públicos
Urbanismo
Serviços Urbanos
INFRAESTRUTURA E URBANISMO GERANDO CRESCIMENTO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
15
452
05
2.024
Valor Total
300.000,00

Valor Total R$:

300.000,00

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1164

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(55)

Departamento de Obras e Serviços Públicos
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
INFRAESTRUTURA E URBANISMO GERANDO CRESCIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PEDRAS IRREGULARES – DOSU
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
15
451
05
1.008
Valor Total
477.000,00

Valor Total R$:

477.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa

Departamento de Obras e Serviços Públicos
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
INFRAESTRUTURA E URBANISMO GERANDO CRESCIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PEDRAS IRREGULARES – DOSU
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
1089 - Alienações de Bens destinaAplicação Direta – 4.4.90
dos a Outros Programas

1
15
451
05
1.008
Valor Total

(373)
Valor Total R$:

100.000,00
100.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(71)

Departamento de Obras e Serviços Públicos
Urbanismo
Serviços Urbanos
INFRAESTRUTURA E URBANISMO GERANDO CRESCIMENTO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.3.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
15
452
05
2.024
Valor Total
450.000,00

Valor Total R$:

450.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa

Departamento de Obras e Serviços Públicos
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
INFRAESTRUTURA E URBANISMO GERANDO CRESCIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PEDRAS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
3000 – Recursos Ordinários - SuAplicação Direta – 4.4.90
perávit

1
15
451
05
1.008
Valor Total

(366)
Valor Total R$:

53.000,00
53.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para suplementação a que se refere o artigo anterior é de Redução Parcial ou Total nas seguintes referências de dotações orçamentárias;
CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa

Departamento de Obras e Serviços Públicos
Energia
Energia Elétrica
INFRAESTRUTURA E URBANISMO
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE ELÉTRICA
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
3000 – Recursos Ordinários – SuAplicação Direta – 4.4.90
perávit

1
25
752
05
1.040
Valor Total

(361)
Valor Total R$:
CLASSIFICAÇÃO

53.000,00
53.000,00

ESPECIFICAÇÃO
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Órgão

SEC. DES. ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS

05

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa

Departamento de Indústria, Comércio e Serviços
Indústria
Promoção Industrial
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
1089 - Alienações de Bens destinaAplicação Direta – 4.4.90
dos a Outros Programas

1
22
661
10
1.013
Valor Total

(120)
Valor Total R$:

50.000,00
50.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

06

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa

Departamento de Agricultura
Agricultura
Extensão Rural
AGRICULTURA - PROSPERIDADE, INVESTIMENTOS E OPORTUNIDADES
MAQUINAS, VEICULOS E UNTENSILIO DIVERSOS – AGRICULTURA
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
1089 - Alienações de Bens destinaAplicação Direta – 4.4.90
dos a Outros Programas

1
20
606
07
1.019
Valor Total

(139)
Valor Total R$:

50.000,00
50.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

PODER EXECUTIVO

02

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(14)

Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil
Segurança Pública
Defesa Civil
GESTÃO ADMINIISTRATIVAS SUPERIOR
MANUTENÇÃO DO FUNDO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

8
06
182
02
2.044
Valor Total
30.000,00

Valor Total R$:

30.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS

03

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(25)

Departamento de Administração e Finanças
Administração
Administracao Geral
GESTÃO ADM. EFICIENTE, HONESTA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
04
122
04
1.004
Valor Total
120.000,00

Valor Total R$:

120.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS

03

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(40)

Departamento de Administração e Finanças
Administração
Administração Geral
GESTÃO ADM. EFICIENTE, HONESTA
ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.3.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
04
122
04
2.049
Valor Total
25.000,00

Valor Total R$:

25.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS

03

Unidade
Função
Sub-função
Programa

Departamento de Administração e Finanças
Administração
Administração Geral
GESTÃO ADM. EFICIENTE, HONESTA

2
04
122
04
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Valor Total R$:
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2.049
Valor Total
10.000,00
10.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS

03

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(44)

Departamento de Administração e Finanças
Assistência Social
Assistência à Criança e ao Adolescente
GESTÃO ADM. EFICIENTE, HONESTA
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
08
243
04
2.052
Valor Total
10.000,00

Valor Total R$:

10.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(69)

Departamento de Obras e Serviços Públicos
Energia
Energia Elétrica
INFRAESTRUTURA E URBANISMO GERANDO CRESCIMENTO
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE ELÉTRICA
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
25
752
05
2.023
Valor Total
5.000,00

Valor Total R$:

5.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(80)

Departamento de Estradas de Rodagem
Transporte
Transporte Rodoviário
ESTRADAS PARA TODOS
CONSTRUÇÃO DE PONTES, PAVILHÃO E CONTORNO VIÁRIO – DMER
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
26
782
06
1.010
Valor Total
120.000,00

Valor Total R$:

120.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa

Departamento de Estradas de Rodagem
Transporte
Transporte Rodoviário
ESTRADAS PARA TODOS
PAVIMENTAÇÃO PEDRAS E ASFALTO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta Decorrente de
01.00 – Recursos Ordinários
Op.entre Órgãos– 3.3.93

2
26
782
06
1.012
Valor Total

(89)
Valor Total R$:

50.000,00
50.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa

Departamento de Estradas de Rodagem
Transporte
Transporte Rodoviário
ESTRADAS PARA TODOS
PAVIMENTAÇÃO PEDRAS E ASFALTO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta Decorrente de
01.00 – Recursos Ordinários
Op.entre Órgãos– 4.4.93

2
26
782
06
1.012
Valor Total

(95)
Valor Total R$:

5.000,00
5.000,00
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CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(113)

Fundo Municipal de Habitação – FMH
Habitação
Habitacao Urbana
INFRAESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA LOTEAMENTO HABITACIONAL
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.5.90
01.00 – Recursos Ordinários

4
16
482
05
1.028
Valor Total
5.000,00

Valor Total R$:

5.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(114)

Fundo Municipal de Habitação – FMH
Habitação
Habitacao Urbana
INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS – FMH
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

4
16
482
05
1.043
Valor Total
5.000,00

Valor Total R$:

5.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(115)

Fundo Municipal de Habitação – FMH
Habitação
Habitação Urbana
INFRAESTRUTURA E URBANISMO
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.3.90
01.00 – Recursos Ordinários

4
16
482
05
2.030
Valor Total
100.000,00

Valor Total R$:

100.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS

05

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(116)

Departamento de Indústria, Comércio e Serviços
Indústria
Promoção Industrial
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
22
661
10
1.013
Valor Total
100.000,00

Valor Total R$:

100.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC. DES. ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS

05

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(124)

Departamento de Indústria, Comércio e Serviços
Comércio e Serviços
Promoção Comercial
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.3.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
23
691
10
2.022
Valor Total
4.000,00

Valor Total R$:

4.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC. DES. ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS

05

Unidade
Função
Sub-função
Programa

Departamento de Indústria, Comércio e Serviços
Comércio e Serviços
Promoção Comercial
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

1
23
691
10
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ATIVIDADE
Despesa
(125)

DOM/SC - Edição N° 3545
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

Valor Total R$:

Página 1168
2.022
Valor Total
1.000,00
1.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC. DES. ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS

05

Unidade
Função
Sub-função
Programa

Departamento de Turismo e Eventos
Comércio e Serviços
Turismo
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOFUMTUR
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Transferências a Inst. Privadas sem
01.00 – Recursos Ordinários
Fins Lucrativos – 3.3.50

2
23
695
11

ATIVIDADE
Despesa
(131)
Valor Total R$:

2.033
Valor Total
50.000,00
50.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

06

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(137)

Departamento de Agricultura
Agricultura
Extensão Rural
AGRICULTURA - PROSPERIDADE, INVESTIMENTOS E OPORTUNIDADES
MÁQUINAS VEICULOS E UNTENSILIO DIVERSOS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
20
606
07
1.019
Valor Total
100.000,00

Valor Total R$:

100.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

06

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(159)

Departamento de Meio Ambiente
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.3.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
17
512
08
1.036
Valor Total
5.000,00

Valor Total R$:

5.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

06

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(160)

Departamento de Meio Ambiente
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
17
512
08
1.036
Valor Total
50.000,00

Valor Total R$:

50.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

06

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(164)

Departamento de Meio Ambiente
Gestão Ambiental
Recursos Hídricos
RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RURAL
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
18
544
08
1.046
Valor Total
120.000,00

Valor Total R$:

120.000,00
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CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

07

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa

Departamento de Educação
Educação
Educação Infantil
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, MODERNIDADE E VALORIZAÇÃO
MANUTENÇÃO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
01.01 – Receitas de Impostos e de
Aplicação Direta – 3.3.90
Transferência de Imposto

1
12
365
12
2.043
Valor Total

(222)
Valor Total R$:

20.000,00
20.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

09

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa

Departamento de Assistência e Promoção Social
Assistência Social
Assistência ao Portador de Deficiência
ASSISTÊNCIA SOCIAL - QUALIDADE DE VIDA E AUTONOMIA
APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL – FMAS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Transferências a Instituições Priva01.00 – Recursos Ordinários
das sem Fins Lucrativos – 3.3.50

1
08
242
13
2.041
Valor Total

(235)
Valor Total R$:

227.000,00
227.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

09

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(254)

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
Assistência Social
Assistência ao Idoso
ASSISTÊNCIA SOCIAL - QUALIDADE DE VIDA E AUTONOMIA
ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.3.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
08
241
13
2.037
Valor Total
20.000,00

Valor Total R$:

20.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

09

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(244)

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
Assistência Social
Assistência Comunitária
ASSISTÊNCIA SOCIAL - QUALIDADE DE VIDA E AUTONOMIA
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.1.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
08
244
13
2.035
Valor Total
40.000,00

Valor Total R$:

40.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

08

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(231)

Departamento de Juventude, Esporte e Lazer
Desporto e Lazer
Desporto Comunitário
ESPORTE E LAZER - QUALIDADE DE VIDA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.1.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
27
812
09
2.032
Valor Total
20.000,00

Valor Total R$:

20.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

06

Unidade
Função
Sub-função

Departamento de Agricultura
Agricultura
Extensão Rural

1
20
606
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Programa
ATIVIDADE
Despesa
(141)

DOM/SC - Edição N° 3545
AGRICULTURA - PROSPERIDADE, INVESTIMENTOS E OPORTUNIDADES
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.1.90
01.00 – Recursos Ordinários

Valor Total R$:
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07
2.028
Valor Total
20.000,00
20.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

09

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(239)

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
Assistência Social
Assistência Comunitária
ASSISTÊNCIA SOCIAL - QUALIDADE DE VIDA E AUTONOMIA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS - FMAS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
08
244
13
1.031
Valor Total
100.000,00

Valor Total R$:

100.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

09

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(250)

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
Assistência Social
Assistência Comunitária
ASSISTÊNCIA SOCIAL - QUALIDADE DE VIDA
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
08
244
13
2.035
Valor Total
25.000,00

Valor Total R$:

25.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

09

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(256)

Fundo Municipal da Criança e Adolescência –FIA
Assistência Social
Assistência à Criança e ao Adolescente
ASSISTÊNCIA SOCIAL - QUALIDADE DE VIDA E AUTONOMIA
MANUTENÇÃO DO FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.3.90
01.00 – Recursos Ordinários

3
08
243
13
2.034
Valor Total
50.000,00

Valor Total R$:

50.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

10

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa

Fundo Municipal de Saúde – FMS
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
SAÚDE - HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
ASSISTÊNCIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Transferências a Instituições Priva01.02 - Receitas de Impostos e de
das sem Fins Lucrativos – 3.3.50
Transferência de Imposto

1
10
302
15
2.021
Valor Total

(308)
Valor Total R$:

90.000,00
90.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO CARLOS

10

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(334)

Fundação Cultural de São carlos
Cultura
Difusão Cultural
CULTURA - ORGULHO DA NOSSA GENTE
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E UTENSILIOS DIVERSOS – FUNDAÇÃO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
13
392
16
1.034
Valor Total
150.000,00

Valor Total R$:

150.000,00
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CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO CARLOS

10

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(338)

Fundação Cultural de São carlos
Cultura
Difusão Cultural
CULTURA - ORGULHO DA NOSSA GENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.3.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
13
392
16
2.038
Valor Total
50.000,00

Valor Total R$:

50.000,00

Art. 3º. O crédito adicional suplementar, a ser aberto na conformidade deste decreto, terá vigência até 31 de Dezembro de 2021.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos/SC, em 28 de Junho de 2021.
FERNANDO JOSÉ SIGNORI
Prefeito Municipal em Exercício

LEI MUNICIPAL Nº 1906/2021

Publicação Nº 3123693

LEI MUNICIPAL Nº 1906, DE 28 DE JUNHO DE 2021
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município, com base em anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias, no valor de R$ 1.880.000,00 (Um milhão oitocentos e oitenta mil reais).
FERNANDO JOSÉ SIGNORI, Prefeito Municipal em Exercício de São Carlos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz
saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir crédito adicional suplementar, com base em anulação/redução parcial, no valor
de R$ 1.880.000,00 (um milhão oitocentos e oitenta mil reais), para reforço no Exercício Financeiro de 2021 das referências de dotações
orçamentárias constante no Anexo I desta lei.
Art. 2º - Os recursos necessários para suplementação a que se refere o artigo 1º são de redução parcial nas referências de dotações orçamentárias constante no Anexo II desta lei.
Art. 3º - Os créditos adicionais suplementares, a serem abertos na conformidade desta Lei, terá vigência até 31 de Dezembro de 2021.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO JOSÉ SIGNORI
Prefeito Municipal em Exercício.
ANEXO I - LEI MUNICIPAL N.º 1906/2021
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(60)
Valor Total R$:

Departamento de Obras e Serviços Públicos
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
INFRAESTRUTURA E URBANISMO GERANDO CRESCIMENTO
PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
15
451
05
1.009
Valor Total
500.000,00
500.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(73)

Departamento de Obras e Serviços Públicos
Urbanismo
Serviços Urbanos
INFRAESTRUTURA E URBANISMO GERANDO CRESCIMENTO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
15
452
05
2.024
Valor Total
300.000,00
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Valor Total R$:

Página 1172
300.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(55)

Departamento de Obras e Serviços Públicos
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
INFRAESTRUTURA E URBANISMO GERANDO CRESCIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PEDRAS IRREGULARES – DOSU
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
15
451
05
1.008
Valor Total
477.000,00

Valor Total R$:

477.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa

Departamento de Obras e Serviços Públicos
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
INFRAESTRUTURA E URBANISMO GERANDO CRESCIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PEDRAS IRREGULARES – DOSU
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
1089 - Alienações de Bens destinaAplicação Direta – 4.4.90
dos a Outros Programas

1
15
451
05
1.008
Valor Total

(373)
Valor Total R$:

100.000,00
100.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(71)
Valor Total R$:

Departamento de Obras e Serviços Públicos
Urbanismo
Serviços Urbanos
INFRAESTRUTURA E URBANISMO GERANDO CRESCIMENTO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.3.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
15
452
05
2.024
Valor Total
450.000,00
450.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa

Departamento de Obras e Serviços Públicos
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
INFRAESTRUTURA E URBANISMO GERANDO CRESCIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PEDRAS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
3000 – Recursos Ordinários - SuAplicação Direta – 4.4.90
perávit

1
15
451
05
1.008
Valor Total

(366)
Valor Total R$:

53.000,00
53.000,00

ANEXO II – LEI MUNICIPAL N.º 1906/2021
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa

Departamento de Obras e Serviços Públicos
Energia
Energia Elétrica
INFRAESTRUTURA E URBANISMO
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE ELÉTRICA
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
3000 – Recursos Ordinários – SuAplicação Direta – 4.4.90
perávit

1
25
752
05
1.040
Valor Total

(361)
Valor Total R$:

53.000,00
53.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC. DES. ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS

05

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)
Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(120)

DOM/SC - Edição N° 3545
Departamento de Indústria, Comércio e Serviços
Indústria
Promoção Industrial
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
1089 - Alienações de Bens destinaAplicação Direta – 4.4.90
dos a Outros Programas

Valor Total R$:
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1
22
661
10
1.013
Valor Total
50.000,00
50.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

06

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa

Departamento de Agricultura
Agricultura
Extensão Rural
AGRICULTURA - PROSPERIDADE, INVESTIMENTOS E OPORTUNIDADES
MAQUINAS, VEICULOS E UNTENSILIO DIVERSOS – AGRICULTURA
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
1089 - Alienações de Bens destinaAplicação Direta – 4.4.90
dos a Outros Programas

1
20
606
07
1.019
Valor Total

(139)
Valor Total R$:

50.000,00
50.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

PODER EXECUTIVO

02

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(14)
Valor Total R$:

Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil
Segurança Pública
Defesa Civil
GESTÃO ADMINIISTRATIVAS SUPERIOR
MANUTENÇÃO DO FUNDO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

8
06
182
02
2.044
Valor Total
30.000,00
30.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS

03

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(25)
Valor Total R$:

Departamento de Administração e Finanças
Administração
Administracao Geral
GESTÃO ADM. EFICIENTE, HONESTA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
04
122
04
1.004
Valor Total
120.000,00
120.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS

03

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(40)
Valor Total R$:

Departamento de Administração e Finanças
Administração
Administração Geral
GESTÃO ADM. EFICIENTE, HONESTA
ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.3.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
04
122
04
2.049
Valor Total
25.000,00
25.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS

03

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(41)

Departamento de Administração e Finanças
Administração
Administração Geral
GESTÃO ADM. EFICIENTE, HONESTA
ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
04
122
04
2.049
Valor Total
10.000,00
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Valor Total R$:

Página 1174
10.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS

03

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(44)
Valor Total R$:

Departamento de Administração e Finanças
Assistência Social
Assistência à Criança e ao Adolescente
GESTÃO ADM. EFICIENTE, HONESTA
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
08
243
04
2.052
Valor Total
10.000,00
10.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(69)

Departamento de Obras e Serviços Públicos
Energia
Energia Elétrica
INFRAESTRUTURA E URBANISMO GERANDO CRESCIMENTO
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE ELÉTRICA
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
25
752
05
2.023
Valor Total
5.000,00

Valor Total R$:

5.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(80)
Valor Total R$:

Departamento de Estradas de Rodagem
Transporte
Transporte Rodoviário
ESTRADAS PARA TODOS
CONSTRUÇÃO DE PONTES, PAVILHÃO E CONTORNO VIÁRIO – DMER
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
26
782
06
1.010
Valor Total
120.000,00
120.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa

Departamento de Estradas de Rodagem
Transporte
Transporte Rodoviário
ESTRADAS PARA TODOS
PAVIMENTAÇÃO PEDRAS E ASFALTO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta Decorrente de
01.00 – Recursos Ordinários
Op.entre Órgãos– 3.3.93

2
26
782
06
1.012
Valor Total

(89)
Valor Total R$:

50.000,00
50.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa

Departamento de Estradas de Rodagem
Transporte
Transporte Rodoviário
ESTRADAS PARA TODOS
PAVIMENTAÇÃO PEDRAS E ASFALTO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta Decorrente de
01.00 – Recursos Ordinários
Op.entre Órgãos– 4.4.93

2
26
782
06
1.012
Valor Total

(95)
Valor Total R$:

5.000,00
5.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função

Fundo Municipal de Habitação – FMH
Habitação
Habitação Urbana

4
16
482
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Programa
PROJETO
Despesa
(113)
Valor Total R$:

INFRAESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA LOTEAMENTO HABITACIONAL
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.5.90
01.00 – Recursos Ordinários

05
1.028
Valor Total
5.000,00
5.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(114)
Valor Total R$:

Fundo Municipal de Habitação – FMH
Habitação
Habitacao Urbana
INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS – FMH
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

4
16
482
05
1.043
Valor Total
5.000,00
5.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(115)
Valor Total R$:

Fundo Municipal de Habitação – FMH
Habitação
Habitação Urbana
INFRAESTRUTURA E URBANISMO
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.3.90
01.00 – Recursos Ordinários

4
16
482
05
2.030
Valor Total
100.000,00
100.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS

05

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(116)
Valor Total R$:

Departamento de Indústria, Comércio e Serviços
Indústria
Promoção Industrial
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
22
661
10
1.013
Valor Total
100.000,00
100.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC. DES. ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS

05

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(124)
Valor Total R$:

Departamento de Indústria, Comércio e Serviços
Comércio e Serviços
Promoção Comercial
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.3.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
23
691
10
2.022
Valor Total
4.000,00
4.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC. DES. ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS

05

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(125)
Valor Total R$:

Departamento de Indústria, Comércio e Serviços
Comércio e Serviços
Promoção Comercial
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
23
691
10
2.022
Valor Total
1.000,00
1.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC. DES. ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS

05

Unidade

Departamento de Turismo e Eventos

2
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Programa
ATIVIDADE
Despesa
(131)

DOM/SC - Edição N° 3545
Comércio e Serviços
Turismo
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOFUMTUR
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Transferências a Inst. Privadas sem
01.00 – Recursos Ordinários
Fins Lucrativos – 3.3.50

Valor Total R$:

Página 1176
23
695
11
2.033
Valor Total
50.000,00
50.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

06

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(137)
Valor Total R$:

Departamento de Agricultura
Agricultura
Extensão Rural
AGRICULTURA - PROSPERIDADE, INVESTIMENTOS E OPORTUNIDADES
MÁQUINAS VEICULOS E UNTENSILIO DIVERSOS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
20
606
07
1.019
Valor Total
100.000,00
100.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

06

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(159)
Valor Total R$:

Departamento de Meio Ambiente
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.3.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
17
512
08
1.036
Valor Total
5.000,00
5.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

06

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(160)
Valor Total R$:

Departamento de Meio Ambiente
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
17
512
08
1.036
Valor Total
50.000,00
50.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

06

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(164)
Valor Total R$:

Departamento de Meio Ambiente
Gestão Ambiental
Recursos Hídricos
RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RURAL
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
18
544
08
1.046
Valor Total
120.000,00
120.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

07

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa

Departamento de Educação
Educação
Educação Infantil
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, MODERNIDADE E VALORIZAÇÃO
MANUTENÇÃO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
01.01 – Receitas de Impostos e de
Aplicação Direta – 3.3.90
Transferência de Imposto

1
12
365
12
2.043
Valor Total

(222)
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20.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

09

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa

Departamento de Assistência e Promoção Social
Assistência Social
Assistência ao Portador de Deficiência
ASSISTÊNCIA SOCIAL - QUALIDADE DE VIDA E AUTONOMIA
APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL – FMAS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Transferências a Instituições Priva01.00 – Recursos Ordinários
das sem Fins Lucrativos – 3.3.50

1
08
242
13
2.041
Valor Total

(235)
Valor Total R$:

227.000,00
227.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

09

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(254)
Valor Total R$:

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
Assistência Social
Assistência ao Idoso
ASSISTÊNCIA SOCIAL - QUALIDADE DE VIDA E AUTONOMIA
ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.3.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
08
241
13
2.037
Valor Total
20.000,00
20.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

09

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(244)
Valor Total R$:

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
Assistência Social
Assistência Comunitária
ASSISTÊNCIA SOCIAL - QUALIDADE DE VIDA E AUTONOMIA
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.1.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
08
244
13
2.035
Valor Total
40.000,00
40.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

08

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(231)
Valor Total R$:

Departamento de Juventude, Esporte e Lazer
Desporto e Lazer
Desporto Comunitário
ESPORTE E LAZER - QUALIDADE DE VIDA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.1.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
27
812
09
2.032
Valor Total
20.000,00
20.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

06

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(141)
Valor Total R$:

Departamento de Agricultura
Agricultura
Extensão Rural
AGRICULTURA - PROSPERIDADE, INVESTIMENTOS E OPORTUNIDADES
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.1.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
20
606
07
2.028
Valor Total
20.000,00
20.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

09

Unidade
Função
Sub-função
Programa

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
Assistência Social
Assistência Comunitária
ASSISTÊNCIA SOCIAL - QUALIDADE DE VIDA E AUTONOMIA

2
08
244
13
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PROJETO
Despesa
(239)
Valor Total R$:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS - FMAS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

1.031
Valor Total
100.000,00
100.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

09

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(250)
Valor Total R$:

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
Assistência Social
Assistência Comunitária
ASSISTÊNCIA SOCIAL - QUALIDADE DE VIDA
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

2
08
244
13
2.035
Valor Total
25.000,00
25.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

SEC DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

09

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(256)
Valor Total R$:

Fundo Municipal da Criança e Adolescência –FIA
Assistência Social
Assistência à Criança e ao Adolescente
ASSISTÊNCIA SOCIAL - QUALIDADE DE VIDA E AUTONOMIA
MANUTENÇÃO DO FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.3.90
01.00 – Recursos Ordinários

3
08
243
13
2.034
Valor Total
50.000,00
50.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

10

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa

Fundo Municipal de Saúde – FMS
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
SAÚDE - HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
ASSISTÊNCIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Transferências a Instituições Priva01.02 - Receitas de Impostos e de
das sem Fins Lucrativos – 3.3.50
Transferência de Imposto

1
10
302
15
2.021
Valor Total

(308)
Valor Total R$:

90.000,00
90.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO CARLOS

10

Unidade
Função
Sub-função
Programa
PROJETO
Despesa
(334)
Valor Total R$:

Fundação Cultural de São Carlos
Cultura
Difusão Cultural
CULTURA - ORGULHO DA NOSSA GENTE
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E UTENSILIOS DIVERSOS – FUNDAÇÃO
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 4.4.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
13
392
16
1.034
Valor Total
150.000,00
150.000,00

CLASSIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

Órgão

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO CARLOS

10

Unidade
Função
Sub-função
Programa
ATIVIDADE
Despesa
(338)
Valor Total R$:

Fundação Cultural de São Carlos
Cultura
Difusão Cultural
CULTURA - ORGULHO DA NOSSA GENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL
Modalidade de Aplicação
Fonte de Recurso
Aplicação Direta – 3.3.90
01.00 – Recursos Ordinários

1
13
392
16
2.038
Valor Total
50.000,00
50.000,00
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Publicação Nº 3124828

PORTARIA Nº 0219/2021
Dispõe sobre a Licença Prêmio à Servidor Público Municipal.
O Prefeito Municipal de São Carlos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor.
“RESOLVE”
Art. 1º - Concede ao Servidor Público Municipal LUIZ BUNDCHEN, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 30 dias de licença prêmio do período de 28 de Junho de 2021 à 27 de Julho de 2021, referente ao período aquisitivo de 17/03/2008 a 15/03/2013.
Art. 2º - Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação desta Portaria, serão utilizados os recursos consignados no orçamento
vigente.
Art. 3º - Este Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Carlos/SC, em 28 de Junho de 2021.
FERNANDO JOSÉ SIGNORI
Prefeito Municipal em Exercício
Registre-se e Publique-se.
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São Domingos
Prefeitura
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREFE 028 DE 24 DE JUNHO DE 2019

Publicação Nº 3124151

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D42FAC1F371E70931A1D469785F0EE5392E6A302

TERMO ADITIVO N. 031 DE 22 DE JUNHO DE 2021.
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREFE 028 DE 24 DE JUNHO DE 2019.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, PARA TODAS AS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Getulio Vargas, 750, centro, na cidade de São Domingos, SC, inscrito no CNPJ nº 83.009.894/0001-08, representado pelo Prefeito Municipal Sr.
MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de São Domingos, SC, portador do CPF n. 868.760.82920, denominado para este instrumento simplesmente de CONTRATANTE.
CONTRATADA: SABER INFORMÁTICA EIRELI. pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Coronel Ernesto Bertaso n. 655, na cidade
de Quilombo, inscrita no CNPJ n. 00.744.497/0001-52, neste ato representada pelo Sr. SAMUEL CAMPAGNOLO, brasileiro, portador do RG n.
4181935 e inscrito no CPF sob n. 058.488.709-42; denominada para este instrumento simplesmente de CONTRATADA, celebram o presente
contrato para a Prestação de Serviços, conforme as cláusulas e condições adiante estabelecidas:
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, Lei n. 10.520 de 17/07/2002; Processo Licitatório
n. 069/2019 na modalidade Pregão Presencial n. 032/2019; demais normas pertinentes e por este Edital.
Considerando os princípios administrativos que regem a Administração Pública;
Considerando a supremacia do interesse Público;
Considerando a possibilidade de prorrogação contratual prevista na Cláusula Segunda do contrato;
Considerando que o prazo do contrato encerra-se em 24/06/2021;
Considerando a solicitação apresentada pela contratada, pugnando pela prorrogação do instrumento contratual;
Considerando que a prorrogação contratual posterga também o valor contratado;
Considerando a necessidade da liquidação dos valores advindos da prorrogação do prazo contratual;
Considerando o parecer jurídico favorável à confecção do aditivo;
Considerando o acordo entre as partes, através da assinatura do presente. Resolvem de comum acordo celebrar o presente termo aditivo
conforme cláusulas e condições abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 - O objeto deste termo aditivo consiste na alteração da na alteração da qualificação DA CONTRATADA, da Cláusula Segunda – DA VIGÊNCIA do Contrato PREFE 028/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:
CLÁUSULA II – DA VIGÊNCIA
2.1 - O presente Contrato terá sua vigência até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por conveniência e interesse da Administração Municipal.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO:
Ficam ratificadas as demais cláusulas e incisos do contrato ora aditado.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO:
Para as questões decorrentes da execução deste termo aditivo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de São Domingos (SC), com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser.
E, por estarem assim justos e contratados, as partes firmam o presente, juntamente com as testemunhas, em 04 (quatro) vias de igual teor
e forma, sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
São Domingos (SC), 22 de junho de 2021
. CONTRATANTE: Mun. de São Domingos. Prefeito Municipal – Marcio Luiz Bigolin Grosbelli___________
CONTRATADA: Saber Informática EIRELI - Samuel Campagnolo_______________________________
Visto/Jurídico: Elton John Martins Do Prado OAB/SC 42.539______________________________________
Testemunhas:
1. Paulo Jung – _____________________________________________________________________
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2. Jucelane Fornari Lorenzi – ___________________________________________________________
DADOS E TEXTO DE ADITIVO DE CONTRATO
MÊS/ANO: JUNHO/2021
SEGUNDO TERMO ADITIVO: PREFE n. 031 de 22/06/2021
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 22/06/2021
DESCRIÇÃO: o objeto do presente termo aditivo consiste na alteração da Cláusula Segunda – vigência do Contrato PREFE 028/2019 , para
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, PARA TODAS AS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO.
RESPONSÁVEL JURÍDICO: Elton John Martins Do Prado OAB/SC 42.539
CONTRATADA: SABER INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ nº 00.744.497/0001-52
DATA FINAL VIGÊNCIA: 31/12/2021

PORTARIA Nº 211 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123766

PORTARIA Nº 211, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre concessão de adicional de insalubridade ao servidor público municipal.
O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, de 28/09/1990; Lei Complementar Municipal nº 0018, de 28/01/2008, atualizada; Lei Complementar nº 0045, de 06 de
novembro de 2012, Lei Complementar nº 0042, de 04 de abril de 2012, atualizada; e Lei Complementar nº 065, de 24 de abril de 2019 e:
· Considerando o disposto no Código 5.44 do Anexo I do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho para os servidores públicos
municipais de São Domingos;
· Considerando os princípios que regem a Administração Pública;
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedido Adicional de Insalubridade, na ordem de 40% (quarenta por cento), incidente sobre o menor vencimento do município, ao servidor público municipal a partir de 01 de julho de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Domingos (SC), 28 de junho de 2021.
Marcio Luiz Bigolin Grosbelli
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra.
Gilvane Silvério
Responsável Setor Pessoal e Publicações
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PROCESSO LICITATÓRIO PREF. N. 061/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 026/2021

Publicação Nº 3124606

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Secretaria de Administração e Fazenda
EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO PREF n. 061/2021
PREGÃO PRESENCIAL PREF n. 026/2021
1. PREÂMBULO
O PREFEITO DE SÃO DOMINGOS, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação conforme
descrito no presente edital:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
Os documentos pertinentes à habilitação e proposta, que deverão ser protocolados junto ao
PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO na Secretaria de Fazenda e Administração do Município de
São Domingos, sito à Rua Getulio Vargas n. 750, São Domingos, Estado de Santa Catarina,
conforme segue, regendo-se este Processo Licitatório pela disposições da Lei 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto no 3.555, de 08/08/2000, alterado pelos Decretos nº 3693, de
20/12/2000 e nº 3.784, de 06/04/2001, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e
suas alterações, bem como nas Lei Complementar 123/2006, fixadas neste Edital e Anexos
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
Dia 12 de julho de 2021 até as 08hs30min

ABERTURA DAS PROPOSTAS
Dia de 12 de julho, a partir das 08hs45min.

LOCAL DAS SESSÕES PÚBLICAS DE LICITAÇÃO
Sala de licitações da Prefeitura Municipal de São Domingos – SC, localizada na à Rua Getulio
Vargas, nº 750, Centro, na cidade de São Domingos
2. DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de licenciamento mensal de sistemas de gestão pública com usuários ilimitados,
manutenção corretiva, legal e tecnológica, implantação, migração de dados, treinamento e
aperfeiçoamento, provimento de Datacenter e suporte técnico, conforme padrões de
desempenho e qualidade objetivamente descritos nos Anexos deste Edital.
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br CNPJ
83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 – Rua Getúlio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 São Domingos – SC.
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3.1 Poderão participar da presente licitação todos os interessados no ramo pertinente ao objeto
da presente licitação e que atendam a todas as condições exigidas neste Edital.
3.2. Não poderão participar deste Pregão as pessoas físicas, servidor ou dirigente da Prefeitura,
as interessadas que se encontram em processo de concordata preventiva ou suspensiva,
recuperação judicial e/ou extrajudicial, de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de
incorporação.
3.3. Não poderão participar as empresas que se apresentarem na forma de empresas em
consórcio.
4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
4.1 Quaisquer dúvidas porventura existentes, pedido de esclarecimentos, ou ainda, impugnação
ao ato convocatório do presente Pregão, deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao
Pregoeiro da Prefeitura, protocolizando pedido até 02 (dois) dias úteis anteriores à data de
abertura, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal situada Rua Getulio Vargas, nº
750, Centro, na cidade de São Domingos - SC - CEP: 89.835-000, no horário das 08:00 às 12:00 e
das 13:30 às 17:30, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o mesmo no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
4.2 Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.
4.3 Não serão conhecidos pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos
prazos legais.
5. DO CREDENCIAMENTO

5.1 Na sessão pública será admitido o credenciamento e a intervenção de somente um
representante de cada proponente para formular propostas, o qual deverá se apresentar para
credenciamento junto O PREGOEIRO devidamente munido de documento que o credencie a
participar deste procedimento licitatório.
5.2 A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada FORA DOS
ENVELOPES.
5.3 O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
5.3.1 Se administrador ou sócio da empresa, deverá apresentar:
a) Documento de identidade ou outro documento que contenha foto, e;
b) Ato constitutivo, estatuto/contrato social em vigor com última alteração contratual (se
houver) ou Contrato Social Consolidado.
c) No caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradores, com a
demonstração da finalidade social de atuação no ramo pertinente ao objeto da presente
licitação, devendo o capital social estar registrado e integralizado.
5.3.2 Se PREPOSTO da empresa, deverá apresentar:
Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br CNPJ
83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 – Rua Getúlio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 São Domingos – SC.
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a) Documento de identidade ou outro documento que contenha foto, e;
b) Procuração Pública ou particular, sendo esta com firma reconhecida, ou;
c) Carta de Credenciamento específica, com poderes para formular ofertas e lances de preços, e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente, com firma
reconhecida, acompanhado de cópia do Contrato Social (original ou fotocópia autenticada), a fim
de assegurar que o mandante detém poderes para tanto, conforme Modelo do Anexo III.

5.4 Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a proponente deverá
apresentar comprovação da condição de ME ou EPP: Certidão Simplificada da Junta
Comercial, emitida há menos de 90 (noventa) dias, da data prevista para abertura das
propostas de preços; sob pena de ser desconsiderada a condição de ME ou EPP.
5.5 O credenciamento será realizado no início dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes
contendo as Propostas e Documentação, sendo mesmo condição obrigatória para a participação
dos proponentes neste Pregão. Poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou cópia não autenticada, desde que seja exibido o
original, para autenticação pelO PREGOEIRO e/ou Equipe de Apoio, ou por publicações em
órgãos da Imprensa Oficial, e serão recebidos condicionalmente pelo Pregoeiro que se julgar
necessário, verificará sua autenticidade e veracidade.
5.6 A não apresentação ou a incorreção do documento de credenciamento ou a ausência de
representante legal da empresa proponente não importará na desclassificação da proposta da
respectiva empresa no presente certame. Contudo, implicará na impossibilidade da
apresentação de lances verbais, assim como impossibilitará qualquer manifestação em nome da
empresa na sessão do Pregão.
5.7 É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação de mais de uma
empresa na presente licitação.
6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
6.1 No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes das
proponentes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, O PREGOEIRO e a Equipe de Apoio
receberão dos representantes credenciados, DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA QUE CUMPREM
PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (CONFORME MODELO ANEXO IV), e em
envelopes distintos, devidamente fechados e lacrados, rubricados nos fechos, a PROPOSTA DE
PREÇOS e a DOCUMENTAÇÃO exigida para habilitação dos proponentes, sob pena de
desclassificação.
6.2 Os envelopes deverão conter as seguintes indicações externas:

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO PRESENCIAL PREF N. 026 PROCESSO PREF N. 061
AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-SC
PARTICIPANTE: NOME/RAZÃO SOCIAL

Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br CNPJ
83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 – Rua Getúlio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 São Domingos – SC.
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Contato: Telefone – E-mail
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PREF N. 026 PROCESSO PREF N. 061
AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS- SC
PARTICIPANTE: NOME/RAZÃO SOCIAL
Contato: Telefone – E-mail
6.3 A NÃO APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO MENCIONADA NO SUBITEM 6.1, IMPLICARÁ
NA EXCLUSÃO DO INTERESSADO NESTA LICITAÇÃO, SALVO SE O REPRESENTANTE
CREDENCIADO DECLARAR NA SESSÃO PÚBLICA, EXPRESSAMENTE, QUE CUMPRE
PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. O PREGOEIRO SOLICITARÁ PARA A
EQUIPE DE APOIO A EXPEDIÇÃO DO MODELO DE DECLARAÇÃO QUE DEVERÁ SER
ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL CREDENCIADO E JUNTADA AO PROCESSO.
6.4 Serão aceitas proposta encaminhada via postal (correio), desde que entregues O PREGOEIRO
e Equipe de Apoio antes do horário previsto para o início da sessão pública. O envelope deverá
conter os documentos de credenciamento (Contrato Social em vigor com a última alteração ou
consolidação), Certidão da Junta Comercial e a Declaração dando ciência que cumprem
plenamente os requisitos de habilitação (conforme Modelo Anexo IV) e, em envelopes distintos,
devidamente lacrados, a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO.
6.5 Declarada a abertura da sessão pelo PREGOEIRO, não mais serão admitidos novos
proponentes, dando-se início aos trabalhos do Pregão.
6.6 Primeiramente serão abertos os envelopes contendo as Propostas, sendo verificada sua
conformidade e posterior rubrica, pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio.
6.7 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.8 O PREGOEIRO manterá em seu poder as propostas de todos os proponentes e a
documentação dos proponentes que apresentarem as 03 (três) melhores propostas.

7. DA PROPOSTA (ENVELOPE N° 01)
7.1. A proposta deverá ser apresentada em original, digitada ou datilografada, em uma única via,
sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, preferencialmente rubricadas,
devendo estar assinada na última folha, por seu representante legal, conforme modelo Anexo II;
7.2 Os preços propostos deverão ser expressos em Real (R$), com no máximo 02 (duas) casas
decimais após a vírgula.
7.3 Indicar a marca dos produtos cotados.
7.4 No preço proposto e nos lances que oferecer, já deverão estar incluídos todos os custos
necessários para o fornecimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado;
Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br CNPJ
83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 – Rua Getúlio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 São Domingos – SC.
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7.5 Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
abertura da proposta. Caso a proposta de preço apresentada não contenha prazo de validade,
será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias;
7.6 O preço inicial proposto será de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe faz
sistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.
7.7 Na hipótese de serem apresentadas propostas sem a assinatura, estando presente o
representante legal na sessão de abertura, a falta da assinatura poderá ser sanada pelo mesmo,
até a etapa de cadastramento de propostas.
8. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 02)

8.1 - Do envelope N° 02 DOCUMENTAÇÃO, deverão constar os seguintes documentos:
8.1.1 Habilitação Jurídica, por intermédio dos seguintes documentos:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto/contrato social em vigor com última alteração contratual (se
houver) ou Contrato Social Consolidado.
c) No caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradores, com a
demonstração da finalidade social de atuação no ramo pertinente ao objeto da presente
licitação, devendo o capital social estar registrado e integralizado.
OBSERVAÇÃO: Os documentos mencionados nas alíneas "a","b" e “c” só serão exigidos na
fase de habilitação quando não apresentados no ato de credenciamento (ITEM 5 DO
CREDENCIAMENTO).
8.1.2 – Qualificação Econômico-Financeira, por intermédio dos seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de ações de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e/ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no
domicílio da pessoa física. A certidão deve estar em plena validade e, na hipótese da inexistência
de prazo de validade a mesma deverá ser emitida com antecedência máxima de 90 (noventa)
dias anteriores à abertura desta licitação.
a.1) considerando a implantação do sistema EPROC no Poder Judiciário de Santa Catarina, a
partir de 1º de abril de 2019, as certidões dos modelos “Civil e Falência, Concordata e
Recuperação Judicial” deverão ser solicitadas no sistema EPROC quando no SAJ. As duas
certidões deverão ser apresentadas conjuntamente. Caso contrário não terão validade.

8.1.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista, por intermédio dos seguintes documentos:
a) Cópia do CNPJ/MF;
b) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (Certidão conjunta expedida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, em
conformidade com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, em vigor
a partir de 03 de novembro de 2014.
Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br CNPJ
83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 – Rua Getúlio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 São Domingos – SC.
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c) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda do Estado (Tributos Estaduais) onde for sediada a
empresa.
d) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda do Município onde for sediada a empresa.
e) Certificado de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) CRF, emitido
pela Caixa Econômica Federal;
f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT
g) Declaração de Regularidade - Anexo V
h) Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas cabíveis, que não existem quaisquer
fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder
Público, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a
Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados;
i) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal,
não empregando menores em trabalho perigoso, noturno ou insalubre, bem como não
empregando menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na eventual condição de
aprendiz, a partir dos catorze anos;
8.1.4 Qualificação Técnica, por intermédio dos seguintes documentos:
a) Apresentação de Atestado de fiel cumprimento, emitido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, comprovando que a proponente implantou aplicativos similares aos solicitados no
presente edital, para no mínimo dos dos principais sistemas: Contabilidade, Compras e
Licitações, Tributos, Folha, Educação, Livro, Nota Eletrônica, Procuradoria.

8.2 Se o proponente interessado for da matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz; se for filial, eles deverão ser da filial, à exceção daqueles documentos que,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.3 Todos os documentos deverão ser apresentados em plena validade, podendo O PREGOEIRO
e a Equipe de Apoio, realizar consultas on-line via internet, para verificar a sua autenticidade.
8.4 Os documentos poderão ser apresentados:
a) em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou cópia não
autenticada, desde que seja exibido o original, para autenticação pelO PREGOEIRO e/ou Equipe
de Apoio,
b) por publicações em órgãos da Imprensa Oficial ou;
c) em conformidade com o artigo 63, parágrafo 3º da Lei 8.934/1994, alterado pela Medida
Provisória nº 876, de 16/03/2019.
8.5 Os documentos de Habilitação (Certidões Negativas) que não constarem,
expressamente, as datas de validade serão consideradas válidas por 60 (sessenta) dias,
contadas de suas datas de emissão.
8.6 Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de habilitação
que não tiverem sido entregues na sessão pública, e a falta de quaisquer documentos implicará
na inabilitação do proponente, salvo se os mesmos estiverem de posse do Representante
Credenciado e entregues na sessão pública.
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8.6 Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de habilitação
que não tiverem sido entregues na sessão pública, e a falta de quaisquer documentos implicará
na inabilitação do proponente, salvo se os mesmos estiverem de posse do Representante
Credenciado e entregues na sessão pública.

Observação: No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 43 §
1°, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal (item 8.1.3) alíneas "a" ao
"f", O PREGOEIRO, concederá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
8.7 Após a análise da documentação apresentada, O PREGOEIRO e a Equipe de Apoio rubricarão
todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado.
9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 Será desclassificada a proposta que, para viabilização, apresente vantagens ou subsídios que
não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes, assim
como, as que não se enquadrem na conformidade com os requisitos estabelecidos no presente
Edital.
9.2 O PREGOEIRO informará aos participantes presentes quais proponentes apresentaram
propostas para o objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
9.3 Havendo duas ou mais propostas, com preços exatamente iguais no início do certame será
efetuado sorteio, a fim de identificar qual proponente terá preferência na oferta de lances
verbais, conforme disposto nos parágrafos 2° e 3°do Art. 45, da Lei n° 8.666/93.
9.4 Serão classificadas pelO PREGOEIRO, a Proponente que apresentar a proposta de menor
preço e as demais cujas propostas estejam com preços superiores em até 10% (dez por cento)
em relação à de menor preço, conforme disposto no inciso VIII do artigo 4°, da Lei n° 10.520/02.
9.4.1 Caso não haja, no mínimo, 3 (três) propostas de preços nas condições definidas no subitem
anterior, O PREGOEIRO classificará as melhores propostas, até que haja no máximo 3 (três),
quaisquer que sejam os preços ofertados, conforme disposto no inciso IX do artigo 4°, da Lei n°
10.520/02.
9.5 Às proponentes classificadas conforme estabelecido no subitem 9.4 ou no caso do item 9.4.1,
será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores
distintos e decrescentes em relação aos lances oferecidos pelas demais proponentes.
9.6 O PREGOEIRO convidará individualmente as proponentes classificadas, forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as demais, em
ordem decrescente de valor.
9.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelO PREGOEIRO, implicará em
exclusão do proponente da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
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apresentado pelo proponente, para efeitos de classificação das propostas para o item em
disputa.
9.8 Caso não se realize lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e classificadas as
ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item.
9.9 O PREGOEIRO examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao preço ofertado,
decidindo motivadamente a respeito.
9.10 No que diz respeito às microempresas e empresas de pequeno porte a aferição das
propostas por elas apresentadas respeitará o disposto nos artigos 44e 45 da Lei Complementar
n.º 123/2006.
9.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço serão abertos os envelopes contendo a
documentação de habilitação dos proponentes que apresentarem as03 (três) melhores
propostas e verificar a regularidade das documentações apresentadas a fim de declarar o
vencedor.
9.12 Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será o proponente declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado pelO PREGOEIRO o objeto da presente licitação, sendo o
procedimento licitatório encaminhado à AUTORIDADE COMPETENTE para homologação do
resultado final do pregão.
9.13 Se a proposta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias,
O PREGOEIRO examinará a proposta subsequente verificando a sua aceitabilidade e procedendo
à habilitação da proponente, na ordem de classificação e assim sucessivamente até a apuração
de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva proponente declarada vencedora, e a
ela adjudicada o objeto do certame.
9.14 A data referência a ser considerada para a análise das condições de habilitação, na hipótese
de haver outras sessões, será aquela utilizada para o recebimento dos envelopes, devendo,
contudo, serem sanadas, anteriormente à contratação, quaisquer irregularidades decorrentes do
vencimento do documento que se apresentem após aquela data.
9.15 Reserva-se O PREGOEIRO e sua Equipe de Apoio o direito de promover diligências
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, em qualquer fase
de seu andamento.
9.16 Quando todas as propostas forem desclassificadas, O PREGOEIRO poderá suspender o
Pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para
recebimento de novas propostas.
10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

10.1 No julgamento das propostas será considerada vencedora a de menor preço global, desde
que atendidas todas as especificações constantes deste Edital.
10.2 Havendo divergência entre o valor unitário e total prevalecerá o UNITÁRIO.
11. DOS RECURSOS
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11.1 Ao final da sessão declarado o vencedor, qualquer proponente poderá manifestar imediata
e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias
para apresentação das razões do recurso, ficando as demais proponentes desde logo intimadas
para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo da recorrente, sedo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.1.1 A falta de manifestação imediata e motivada da proponente importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelO PREGOEIRO ao vencedor.
11.1.2 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.1.3 O recurso contra decisão dO PREGOEIRO não terá efeito suspensivo.
11.1.4 A manifestação do recurso poderá ser feita na própria sessão do Pregão, e, se oral, será
reduzida a termo em ata.
11.1.5 Decididos os recursos, O PREGOEIRO fará a adjudicação do objeto da licitação a
proponente vencedora.
11.1.6 O PREGOEIRO poderá indeferir o pedido de prazo para apresentação do recurso se os
fundamentos forem claramente inconsistentes e/ou meramente protelatórios.
11.2 Os recursos serão dirigidos a autoridade competente, por intermédio dO PREGOEIRO, o
qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-los à
autoridade superior, devidamente instruídos, para apreciação e decisão no mesmo prazo.
11.3 Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.
12. DAS PENALIDADES
12.1 A proponente estará sujeita a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
empenho, sem prejuízo da faculdade de rescisão e eventuais perdas e danos, apuradas na forma
da legislação em vigor, quando:
a) Houver desistência do fornecimento dos produtos após a adjudicação da licitação;
b) Não for entregue os produtos no prazo estabelecido neste Edital;
c) Ocorrer o descumprimento de quaisquer disposições editalícias ou contratuais.
12.2 A inadimplência sujeitará o fornecedor a uma das seguintes sanções administrativas,
aplicáveis na forma da Lei, após a instauração de processo administrativo:
a) Advertência;
b) Multa de 10 (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho;
c)Suspensão do direito de licitar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 7°
da Lei n° 10.520/02;
d) Expedição de declaração de inidoneidade com a conseqüente exclusão do quadro de
fornecedores e cancelamento de seu registro cadastral.
12.3- Nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520/02, se a proponente, convocada dentro prazo de
validade de sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
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comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da licitação
e da ampla defesa, ficará impedido de licitar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas no Edital e das demais cominações legais.
12.4- A aplicação das sanções previstas nos itens 12.2 e 12.3 competem ao Chefe do Poder
Executivo ou ao Secretário Municipal, conforme o caso, após prévia manifestação do
Departamento Jurídico.
12.5 - As sanções decorrentes do processo administrativo serão publicadas no Diário Oficial do
Estado.
12.6 - A aplicação das sanções prevista neste item não exclui a responsabilização da proponente
inadimplente por eventuais perdas ou danos causados a Prefeitura.
12.7 - No processo de aplicação das sanções é assegurado o direito à ampla defesa e ao
contraditório.
13.DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO

13.1 Em não sendo interposto recurso, caberá O PREGOEIRO adjudicar o objeto à proponente
vencedora e encaminhar o processo à Autoridade competente para a sua Homologação.
13.2 Caso haja recurso, a adjudicação do objeto à proponente vencedora e a homologação do
processo efetuada pela Autoridade competente, somente após apreciação pelo PREGOEIRO
sobre o mesmo.
13.3 A adjudicação do objeto à proponente vencedora ficará vinculada à demonstração e
comprovação de que os aplicativos ofertados atendem plenamente as funcionalidades previstas
no Anexo I deste Edital.
13.3.1. Quando da definição do proponente vencedor, será marcada a data para a demonstração
prevista no subitem anterior.
14. DA CONTRATAÇÃO

14.1. Fica estabelecido que com o licitante vencedor será celebrado contrato, conforme Anexo
VI, que deverá ser assinado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação
para este fim, devendo neste ato, a Contratada indicar pessoa pertencente ao seu quadro
funcional, com a qual a Administração poderá obter informações e/ou esclarecimentos, bem
como encaminhar quaisquer outras informações.
14.2. A recusa injustificada da licitante em assinar o contrato dentro do prazo previsto
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando as penalidades previstas
no presente Edital.
14.3. A adjudicação proveniente do presente processo licitatório terá vigência de 48 (quarenta e
oito) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato. Não constituindo renúncia ou
alteração de tal prazo a confecção de contrato com prazo inicial de vigência limitada às dotações
vigentes do exercício em execução ou de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por períodos
sucessivos até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do artigo 57, inciso IV da Lei
8.666/93, através de termos Aditivos.
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14.4 A CONTRATANTE se reserva no direito de contratar de forma parcial e não
necessariamente a integralidade do objeto.
15. - DO PAGAMENTO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

15.1. O pagamento mensal do licenciamento será realizado via boleto bancário até o primeiro
dia útil do mês subseqüente ao da prestação de serviços, importando os valores conforme a
proposta apresentada no processo de licitação, mediante a apresentação da nota fiscal e a
liquidação do setor competente.
15.1.1. Os serviços de implantação, conversão de dados e treinamento inicial serão pagos via
boleto bancário em parcela única em até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da
respectiva nota fiscal devidamente liquidada pelo setor competente.
15.1.2. O pagamento dos serviços técnicos eventuais do órgão licitante, quando contratados,
será realizado via boleto bancário em até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da
respectiva nota fiscal, devidamente liquidada pelo setor competente.
15.2. Em caso de atraso nos pagamentos será cabível correção monetária, durante o período
de inadimplência, de acordo com o INP-C acumulado no período, e juros moratórios, à razão de
0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso verificado.
15.3 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores
para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros e outras de responsabilidade da
Empresa Vencedora.
15.4 As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias:
Órgão
Manutenção das Atividades
da Secretaria Municipal de
Administração e Fazenda
Manutenção das Atividades
da Secretaria Municipal de
Saúde
Manutenção das Atividades
da Câmara de Vereadores
de São Domingos

Reduzido
12

Elemento
33.90.39.11

06

33.90.39.11

04

33.90.39.11

16. CRITÉRIO DE REAJUSTE
16.1. Os valores contratados serão automaticamente reajustados, independentemente de
termo aditivo contratual, depois de decorrido 12 meses da apresentação da proposta, com base
no índice INP-C acumulado no período. Os efeitos financeiros do reajuste iniciarão a partir do
mesmo dia do prazo limite acima estabelecido.
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17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 - Da reunião una realizada para o recebimento dos envelopes, oferecimento de lances e
verificação da documentação da proponente habilitada, todas especificamente delineadas neste
Edital, será lavrada ata circunstanciada que mencionará todas as proponentes, as propostas
apresentadas, as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que houver durante
a realização do certame, devendo a ata ser assinada pelO PREGOEIRO e sua Equipe de Apoio,
bem como pelas proponentes ainda presentes ao final da reunião.
17.2 - Em caso de ausência de assinaturas na documentação/proposta de preços, poderá o
Representante Credenciado, fazê-lo durante a sessão.
17.3 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação. Poderá ser revogada,
no todo ou em parte, pelo Prefeito, por razões de interesse público derivadas de fato
superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo ser anulada de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado, se houver ilegalidade.
17.4 - O PREGOEIRO, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente
formais observadas na proposta e documentação, desde que não contrariem a legislação vigente
e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
17.5 - É vedado ao proponente retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do
pregão.
17.6 - Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração ou pela apresentação
de documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não poderão alegar.
17.7 - A participação da proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos
deste Edital.
17.8 - Será comunicada por escrito, às empresas que retirarem o Edital, qualquer alteração que
importe em modificação em seus termos, que venha a ocorrer nele ou em seus anexos.
17.9 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das
propostas e documentação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
17.10 - A Administração não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste
pregão, senão aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cópia fiel.
17.11 - Recomenda-se as proponentes que estejam no local indicado do preâmbulo deste Edital,
com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos do horário previsto.
17.12 - Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a
realização da licitação na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, subsequente
ao ora fixado. 17.13 - Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos serão dirimidas pelO PREGOEIRO,
no endereço mencionado no Item 1, pelo e-mail: licitacao@saodomingos.sc.gov.br ou através do
telefone (49) 3443.0281 ramal 212.
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7.14 - O Foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação é o da
Comarca de São Domingos Estado de Santa Catarina, com renúncia prévia e expressa a qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
18. ANEXOS DO EDITAL

18.1 Integram este Edital, os seguintes anexos: Integram este Edital, os seguintes anexos:
a) Anexo I – Termo de Referência
b) Anexo II – Modelo Proposta de Preços
c) Anexo III – Carta de Credenciamento
d) Anexo IV – Declaração de Habilitação
e) Anexo V – Declaração de Regularidade
f) Anexo VI – Minuta de Contrato
São Domingos/SC, 28 de Junho de 2021

Marcio Luiz Bigolin Grosbelli
Prefeito Municipal

Marcos André Morschheiser
Pregoeiro

Elton John Martins Do Prado
Assessor Jurídico
OAB/SC 42.539
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1.

DO OBJETO:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de licenciamento mensal de
sistemas de gestão pública com usuários ilimitados, manutenção corretiva, legal e tecnológica,
implantação, migração de dados, treinamento e aperfeiçoamento, provimento de Datacenter e
suporte técnico, conforme padrões de desempenho e qualidade objetivamente descritos neste
Edital.

2.

ENTIDADES LICENCIADAS.

Município de São Domingos/ SC – CNPJ: XXXXXXXXXX

Fundo Municipal Saúde de São Domingos / SC – CNPJ: XXXXXXXXXX
Câmara de Vereadores de São Domingos / SC - CNPJ: XXXXXXXX
3.

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS:

1. Assinaturas Digitais
2. Documentos
3. Escrituração Eletrônica
4. Gestão Tributária
5. Nota Fiscal Eletrônica
6. Procuradoria
7. Portal do Cidadão
8. Protocolo
9. Compras, Licitações e Contratos
10. Frotas
11. Almoxarifado
12. Patrimônio
13. Obras
14. Monitor de Notas Fiscais
15. Contabilidade Pública
16. Planejamento
17. Tesouraria
18. Controladoria
19. Prestação de Contas
20. Convênios
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21. Portal de Transparência
22. Folha de Pagamento
23. Recursos Humanos
24. Relógio Ponto Via Internet
25. Ponto Eletrônico
26. e-Social
27. Portal do Servidor
28. Gestão de Cemitérios
29. Controle Interno
30. Fatura de Água
3.1.1. A Solução ERP poderá agrupar ou dividir as funcionalidades em tantos
sistemas/módulos quantos forem necessários para o pleno atendimento dos requisitos exigidos
no presente edital, não se constituindo obrigatório o fornecimento idêntico de sistemas
elencados acima.

Implantação (Configuração, customização, migração de informações e habilitação
dos sistemas para uso):

3.2.

3.2.1. A conversão / migração e o aproveitamento de todos os dados cadastrais e informações

dos sistemas em uso são de responsabilidade da empresa proponente, com disponibilização dos
mesmos pela entidade para uso. Deverão ser convertidos todos os dados tributários, de gestão
de pessoal, marcações de ponto, de protocolos e documentos, de patrimônios constantes dos
sistemas legados. Além disso, também deverão ser convertidas as informações de contabilidade,
planejamento público, compras e licitações do atual exercício, pelo menos.
3.2.2. A entidade não dispõe de diagrama e/ou dicionário de dados para fornecimento a
empresa vencedora da licitação, devendo a mesma migrar / converter a partir de cópia de banco
de dados a ser fornecida.
3.2.3. Para cada um dos sistemas licitados, quando couber, deverão ser cumpridas as
atividades de configuração / customização de programas, de forma que os mesmos estejam
adequados à legislação da entidade;
3.2.4. Acompanhamento dos usuários, na sede da entidade, em tempo integral na fase de
implantação do objeto.
3.2.5. Na implantação dos sistemas acima discriminados, deverão ser cumpridas, quando
couberem, as seguintes etapas:
3.2.5.1. adequação de relatórios, telas, layouts e logotipos;
3.2.5.2. parametrização inicial de tabelas e cadastros;
3.2.5.3. estruturação de acesso e habilitações dos usuários;
3.2.5.4. adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pela
entidade;
3.2.5.5. ajuste de cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente.
3.2.6. O recebimento dos serviços de implantação, customização inicial, conversão e
treinamento se darão mediante aceite formal e individual para cada sistema licitado, devendo
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ser obrigatoriamente antecedido de procedimentos de validação pelo Secretário ou chefe de
setor onde o sistema foi implantado, sendo que estes deverão ser formais e instrumentalizados.
3.2.7. Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o andamento dos
trabalhos e que impliquem em modificações ou implementações nos planos, cronogramas ou
atividades pactuados, deverão ser prévia e formalmente acordados e documentados entre as
partes.
3.2.8. A CONTRATADA será responsabilizada pelas perdas, reproduções indevidas e/ou
adulterações que por ventura venham a ocorrer nas informações da CONTRATANTE, quando
der causa e estas estiverem sob sua responsabilidade.
3.2.9. A CONTRATADA e os membros da equipe deverão manter absoluto sigilo acerca de
todos os dados e informações relacionadas ao objeto da presente licitação, assim como,
quaisquer outras informações a que venham a ter conhecimento em decorrência da prestação
de serviços contratada, podendo responder contratualmente e legalmente pela inobservância
desta alínea, inclusive após o término do contrato.
3.2.10. Todas as decisões e entendimentos que impliquem em modificações ou implementações
nos planos, cronogramas ou atividades pactuados, durante o período contratual, deverão ser
prévias e formalmente acordadas e formalizadas entre as partes.
3.2.11. O prazo para conclusão dos serviços de implantação será de 90 (noventa) dias, contados
da emissão da Ordem de Serviço.

3.3.

Treinamento e Capacitação:

3.3.1. A CONTRATADA deverá apresentar, quando solicitado, Plano de Treinamento destinado

à capacitação dos usuários e técnicos operacionais para a plena utilização das diversas
funcionalidades de cada um dos sistemas, abrangendo os níveis funcional e gerencial, o qual
deverá conter os seguintes requisitos mínimos:
3.3.1.1. Nome e objetivo de cada módulo de treinamento;
3.3.1.2. Público alvo;
3.3.1.3. Conteúdo programático;
3.3.1.4. Conjunto de material a ser distribuído em cada treinamento, incluindo apostilas,
documentação técnica, etc.;
3.3.1.5. Carga horária de cada módulo do treinamento;
3.3.1.6. Processo de avaliação de aprendizado;
3.3.1.7. Recursos utilizados no processo de treinamento (equipamentos, softwares, filmes, slides,
livros, fotos, etc.).
3.3.2. O treinamento para o nível técnico compreendendo: capacitação para suporte aos
usuários, aspectos relacionados a configurações, monitoração de uso e permissões de acesso,
permitindo que a equipe técnica possa propiciar o primeiro atendimento aos usuários, ou
providenciar a abertura de chamado para suporte pela CONTRATADA.
3.3.3. As turmas devem ser dimensionadas por área de aplicação, sendo que cada turma não
possuirá mais de 15 (quinze) participantes; a quantidade de usuários por sistema é irrelevante,
devendo a proponente dimensionar seus custos pela quantidade de horas estimadas para cada
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treinamento, de cada módulo, além das demais despesas correlatas.

3.3.4. Os equipamentos disponíveis serão no mínimo de um microcomputador para cada dois

participantes, fornecidos pela CONTRATANTE, a ser realizado nas dependências da entidade,
devendo em todo caso haver disponibilidade de uma impressora, na sala de treinamento, para
testes.
3.3.5. A CONTRATADA deverá treinar os usuários dentro do período de implantação, em carga
horária e com métodos suficientes a capacitação para normal uso do ferramental tecnológico a
ser fornecido.
3.3.6. Em relação aos usuários dos sistemas nota fiscal eletrônica e escrituração eletrônica do
ISS, deverá a CONTRATADA realizar palestras os contadores, procuradores ou empresários
convidados para assistir a palestra orientadora, cada uma com duração mínima de 04 (quatro)
horas;
3.3.7. Em relação ao sistema de atendimento ao cidadão, deverá a CONTRATADA treinar os
servidores envolvidos com a operação, os quais ficarão responsáveis pelo treinamento à
comunidade, em sendo o caso;
3.3.8. A CONTRATANTE resguardar-se-á o direito de acompanhar, adequar e avaliar o
treinamento contratado com instrumentos próprios, sendo que, se o treinamento for julgado
insuficiente, caberá à CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, ministrar o devido
reforço.

3.4.

Suporte Técnico:

3.4.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar portal de atendimento, suporte e sustentação ao
usuário, permitindo à entidade uma visão gerencial completa dos serviços e do atendimento
técnico prestado pela empresa contratada.
3.4.2. Deverá ser garantido o atendimento à entidade, no horário das 8h00min às 12h00min
das 13h30min às 18h00min, de segunda a sexta-feira;
3.4.3. Para cada novo atendimento iniciado deverá ser vinculado um código ou número de
chamado exclusivo, podendo ser listado e visualizado pelo usuário posteriormente.
3.4.4. O atendimento deverá ser realizado via chamado técnico virtual ou ligação de voz,
devendo a proponente viabilizar esta tecnologia sem custos adicionais à entidade;
3.4.5. Poderá a CONTRATANTE chamar a central de atendimento da provedora via linha
telefônica.
3.4.6. O portal de atendimento deve permitir o cadastro dos usuários em diversas entidades a
qual o mesmo esteja vinculado, possibilitando abrir chamados, executar reclamações, enviar
documentos, tramitar questões técnicas.
3.4.7. O login e senha deve ser individualizado e permitir o acesso ao portal de atendimento e
demais sistemas licitados.
3.4.8. O portal de atendimento deve disponibilizar um recurso para o usuário pesquisar e
visualizar todos os seus registros de chamados realizados.
3.4.9. O portal de atendimento deve permitir que o usuário altere a sua senha de acesso.
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3.4.10. O portal de atendimento deve permitir o envio/recebimento de notificações aos usuários

envolvidos no atendimento de uma solicitação ou tarefa.
3.4.11. O portal de atendimento deve possuir pesquisa de satisfação dos chamados atendidos.
3.4.12. A CONTRATANTE não terá nenhum custo referente a serviços de horas técnicas.

3.5.

Atendimento Técnico na sede da entidade:

3.5.1. O atendimento quando solicitação do suporte deverá ser realizado na sede da entidade,

por técnico apto a prover o devido suporte ao sistema, com o objetivo de:
3.5.1.1. Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos sistemas;
3.5.1.2. Treinamento dos usuários da Administração Municipal na operação ou utilização do
sistema em função de substituição de pessoal, tendo em vista demissões, mudanças de cargos,
etc;
3.5.1.3. Elaboração de quaisquer atividades técnicas relacionadas à utilização dos sistemas após
a implantação e utilização dos mesmos, como: gerar/validar arquivos para órgão
governamental, instituição bancária, gráfica, Tribunal de Contas, auxílio na legislação, na
contabilidade e na área de informática, entre outros; e,
3.5.1.4. Prestação de serviços de consultoria e orientações aos usuários
AMBIENTE COMPUTACIONAL:

4.

4.1.

A CONTRATADA ficará responsável por armazenar todos os dados públicos,
insubstituíveis e inexoravelmente indispensáveis ao erário, aderindo a métodos de proteção.
Ainda, a CONTRATADA deverá assegurar a mais completa e absoluta segurança do
armazenamento de dados, dificultando o seu sequestro, sua divulgação indevida ou sua
corrupção ou adulterações criminosas. Além disso, a CONTRATADA deverá prover servidor de
aplicativos que hospedarão todos os essenciais sistemas de gestão pública municipal. Isso tudo
demanda Datacenter de altíssima tecnologia, dotado daquilo que há de melhor em serviços de
tecnologia da informação. Portanto, o Datacenter que proverá toda a gestão administrativa
deverá atender obrigatoriamente os seguintes requisitos, sob pena de desclassificação da
proponente:
4.1.1. Todos os recursos de infraestrutura, bem como: balanceadores de carga, servidores de
cacheamento para performance, armazenamento, bancos de dados e servidores de aplicativos,
deverão ser dimensionados para atendimento satisfatório da demanda objeto deste termo de
referência, com programas básicos e demais recursos necessários ao provimento, instalado,
configurado e em condições de uso, sob pena de descumprimento contratual.
4.1.1.1. Os sistemas devem rodar em Datacenter com infraestrutura de nuvem pública ou
privada;
4.1.1.2. O provedor de nuvem deverá possuir no mínimo dois datacenters, em localidades
diferentes, e possibilitar escolha do local de residência dos dados com o intuito de otimizar
performance e taxas de transmissão, evitando a inoperabilidade do sistema em caso de queda de
um deles, garantindo Uptime de no mínimo 96% do tempo de cada mês civil.
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4.1.1.3. O provedor da nuvem deverá apresentar serviços que sejam executados em data centers
isolados de falhas de outros data centers numa mesma região, e prover conectividade de rede e
baixa latência com custo reduzido entre estes.
4.1.1.4. Qualquer documento ou referência de acesso público deverá ser apresentado em nome
do provedor através de fontes públicas como relatórios ou websites, sendo facultado ao
CONTRATANTE promover diligência destinada a esclarecer ou complementar informações.

5.
DO PADRÃO TECNOLÓGICO, SEGURANÇA,
ATENDIMENTO E SUSTENTAÇÃO AO USUÁRIO:

DESEMPENHO

E

PORTAL

DE

5.1.

O Sistema fornecido deverá atender obrigatoriamente os seguintes requisitos relativos
ao padrão tecnológico, sob pena de desclassificação da proponente.
5.2. Os sistemas devem ser desenvolvidos com base no atendimento às leis federais e
estaduais vigentes à época da contratação.
5.3. Por questão de performance, os sistemas devem ser desenvolvidos em linguagem nativa
para Web (Java, PHP, C# ou outra operável via Internet). Não deverá ser utilizado nenhum
recurso tecnológico como: runtimes e plugins para uso da aplicação, exceto em casos onde
houver necessidade de software intermediário para acesso a outros dispositivos como leitor
biométrico, impressoras, leitor de e-CPF/e-CNPJ, por motivos de segurança de aplicações web.
5.4. Os sistemas devem ser operáveis via navegador web padrão (Chrome, Firefox, Opera,
Internet Explorer, Edge e Safari), operando nos seguintes sistemas operacionais: Windows,
Linux, MacOS, e também nas seguintes plataformas: Desktop, Android e iOS.
5.5. Por questão de segurança da informação, integridade dos sistemas e facilidade de uso,
para operação do sistema não é permitida a utilização de nenhum recurso tecnológico, como
runtimes e plugins, exceto em casos onde houver necessidade de sistema intermediário para
acesso a outros dispositivos (como leitor biométrico, impressoras, leitor de e-CPF/e-CNPJ) ou
integração com aplicativos da estação cliente (como Microsoft Office, exibição de documentos
PDF.
5.6. As atualizações dos sistemas devem ser realizadas de maneira automatizada sem
necessidade de interferência do usuário. Toda vez que um novo release for disponibilizado e
atualizado, os usuários devem ser cientificados, por qualquer meio imediato. Os releases devem
ser disponibilizados durante o horário noturno, preferencialmente.
5.7. Os sistemas devem possuir help on line.
5.8. Os sistemas devem ser estruturados sem que o usuário possa usar tabelas redundantes e
reduzir a integridade referencial dos dados em cada área de aplicação proposta, exceto quanto à
replicação de informações em outros ambientes (como integrações com outras aplicações).
5.9. Os sistemas devem ser desenvolvidos com o conceito de controle de transações (ou tudo
é gravado ou nada é gravado e nada é corrompido/comprometido) que permite garantir a
integridade das informações do banco de dados em casos de queda de energia, falhas de sistema
ou hardware, sendo que as transações uma vez efetivadas não sejam perdidas.
5.10. Os sistemas devem ser multitarefa, ou seja, permitir que em uma mesma sessão da
aplicação utilize-se rotinas e executem-se ações simultaneamente, incluindo rotinas e ações de
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módulos distintos.
5.11. Os sistemas devem permitir o controle das permissões de acesso por usuário e grupo de
usuários, com definição das permissões de consulta, alteração, inclusão, exclusão e outras ações
da aplicação como: estornar, cancelar, calcular, desativar, etc, quando disponíveis, por telas,
individualmente.
5.12. Definição de grupos de usuários, permitindo relacionar o usuário a um ou mais grupos.
5.13. Os sistemas, por motivos de segurança, devem ser acessíveis apenas por protocolo
HTTPS.
5.14. Os sistemas deverão exibir em área própria do sistema aos usuários da aplicação que o
mesmo fora auditado, incluindo a data da realização e o resultado da última auditoria realizada.
5.15. Os sistemas devem contar com recursos de integração exclusivamente através de webservices.
5.16. Qualquer relatório que seja emitido pelo sistema, deve manter uma cópia do mesmo,
identificando cada emissão por um código único que é impresso junto com o relatório em todas
as páginas. Pode-se visualizar junto informações como: filtros utilizados para impressão, usuário
que emitiu, data e hora de emissão.
5.17. Os sistemas devem possuir gerador de relatórios completo que permite a edição de
relatórios atuais ou adição de novos relatórios de forma avançada, formatação de campos,
adição de imagens ao corpo do relatório, configuração de agrupamentos etc.

6.
REQUISITOS DE BACKUP, APLICATIVOS DE SALVAGUARDA E MANUTENÇÃO DE
SERVIÇOS ESSENCIAIS.

6.1. Considerando a essencialidade dos sistemas licitados e a indispensabilidade e
indisponibilidade dos dados públicos, estes deverão possuir obrigatoriamente os seguintes
requisitos e salvaguardas:
6.1.1. A CONTRATADA deverá executar backup diário de todos os dados dos aplicativos
licitados, em recurso sob a sua gestão, custo e responsabilidade.
6.1.2. Os bancos de dados devem possibilitar a utilização dos cadastros gerenciados por uma
ferramenta de cadastro único, onde o usuário personaliza a forma como seus cadastros devem
ser unificados, podendo ser geral ou por campo.
6.1.3. Os bancos de dados devem permitir configurar quais propriedades de um cadastro
devem ser atualizadas automaticamente pelo processo de integração.
6.1.4. Possibilitar configurar quais propriedades de um cadastro devem ter sua atualização
questionada ao usuário durante o processo de integração entre sistemas.
6.1.5. Possibilitar configurar quais propriedades de um cadastro devem ter sua atualização
ignorada automaticamente pelo processo de integração entre sistemas.
6.1.6. Validar as entradas de dados realizadas a partir dos serviços de migração.
6.1.7. Disponibilizar recursos que possibilitem a manutenção de dados com web services.
6.1.8. Realizar o processamento de lotes e/ou em massa, em segundo plano, garantindo maior
eficiência. Ex: Executar o cálculo do IPTU e o da Folha concomitantemente.
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6.1.9. A CONTRATADA deverá possuir irrestrito poder para modificar os códigos-fonte e
executáveis durante a vigência contratual, em face de alterações de ordem legal federal ou
estadual dos sistemas licitados.

7.

FUNCIONALIDADES GERAIS OBRIGATÓRIAS DOS SISTEMAS

7.1.1. Possibilitar configurar quais propriedades de um cadastro devem ter sua atualização
questionada ao usuário durante o processo de integração entre sistemas.
7.1.2. Possibilitar configurar quais propriedades de um cadastro devem ter sua atualização
ignorada automaticamente pelo processo de integração entre sistemas.
7.1.3. Possibilitar configurar quais propriedades de um cadastro devem ser atualizadas
automaticamente pelo processo de integração.
7.1.4. Possiblitar ao administrador do sistema configurar usuários que poderão avaliar as
integrações entre os sistemas pendentes.
7.1.5. Possibilitar a distribuição de scripts para entidades, definindo inclusive as permissões
que os usuários das entidades terão nos mesmos.
7.1.6. Possibilitar a atualização de scripts já distribuídos a outras entidades a fim de mantê-los
na versão mais recente.
7.1.7. Possibilitar o gerenciamento das versões de cada script para compartilhamento, além da
sua visualização de informações detalhadas, como:
7.1.8. descrição do relatório e/ou script
7.1.8.1. sistema
7.1.8.2. natureza
7.1.8.3. fonte de dados
7.1.8.4. tags
7.1.8.5. autor de criação
7.1.8.6. data e hora de criação
7.1.8.7. último usuário que modificou
7.1.8.8. data e hora da modificação
7.1.8.9. versão do relatório e/ou scripts"
7.1.9. Possibilitar a remoção de scripts já distribuídos a outras entidades.
7.1.10. Possibilitar a distribuição de relatórios para entidades, definindo inclusive as
permissões que os usuários das entidades terão nos mesmos
7.1.11. Possibilitar a atualização de relatórios já distribuídos a outras entidades a fim de mantêlos na versão mais recente.
7.1.12. Possibilitar o gerenciamento das versões de cada relatório para compartilhamento, além
da sua visualização de informações detalhadas, como:
7.1.12.1.
descrição do relatório e/ou script
7.1.12.2.
sistema
7.1.12.3.
natureza
7.1.12.4.
fonte de dados
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7.1.12.5.
tags
7.1.12.6.
autor de criação
7.1.12.7.
data e hora de criação
7.1.12.8.
último usuário que modificou
7.1.12.9.
data e hora da modificação
7.1.12.10.
versão do relatório e/ou scripts"
7.1.13. Possibilitar a remoção de relatórios já distribuídos a outras entidades.
7.1.14. Possibilitar versionar os formulários de campos adicionais
7.1.15. Possibilitar criar agrupadores para os dados de campos adicionais
7.1.16. Possibilitar nomear as os campos, atribuindo seu valor a uma variável acessível para
elaboração de rotinas personalizadas e relatórios
7.1.17. Possibilitar determinar o tipo de dado de um campo, suportando desde tipos primitivos
até listas e tipos complexos como data, data-hora, CPF, CNPJ, email, conforme padrões
estabelecidos em frameworks de mercado
7.1.18. Possibilitar criar rascunhos dos formulários de campos adicionais, permitindo a edição
sem impacto operacional no sistema
7.1.19. Possibilitar dimensionar visualmente e de forma moderna os campos de um formulário
personalizado
7.1.20. Possibilitar informar título para cada campo
7.1.21. Possibilitar indicar informações de orientação para o uso do campo (dicas de
preenchimento)
7.1.22. Possibilitar a emissão de vários relatórios ao mesmo tempo
7.1.23. Possibilitar exportação do relatório em PDF
7.1.24. Armazenar cópia do resultado dos relatórios emitidos
7.1.25. Fornecer um código único (protocolo) da impressão do relatório
7.1.26. Possibilitar a formatação de margem, tamanho de página, cabeçalhos, rodapé e filtros
dos relatórios
7.1.27. Possibilitar a criação de um relatório a partir da cópia de outro relatório da mesma
entidade e sistema
7.1.28. Possibilitar realizar download dos relatórios
7.1.29. Possibilitar a criação de um relatório a partir da cópia de um relatório de outra entidade
mas do mesmo sistema
7.1.30. Gerar automaticamente na criação de um relatório, uma proposta inicial de layout,
contendo cabeçalho padronizado com: brasão da entidade, estado da entidade, nome da
entidade, paginação do relatório, título do relatório, parâmetros utilizados na emissão
7.1.31. Possibilitar a utilização de diversos elementos visuais no layout dos relatórios, como:
textos, imagens, linhas, quadrados, retângulos, círculos, campos calculados, códigos de barra,
códigos QR code e gráficos
7.1.32. Possibilitar a definição de agrupamentos de dados no layout, onde para cada
agrupamento tenha como customizar o layout para um cabeçalho e um rodapé
7.1.33. Possibilitar a definição de filtragens de dados podendo usar operadores lógicos e
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agrupamentos de filtros

7.1.34. Possibilitar que as filtragens possam ser realizadas de forma avançada utilizando uma

linguagem de scripts em português, para montar as condições desejadas, oferecendo maior
poder de filtragem aos usuários
7.1.35. Possibilitar a criação de relatórios a partir de fonte de dados disponibilizadas pelos
sistemas, permitindo o uso de informações de fontes de dados relacionadas
7.1.36. Possibilitar a criação de relatórios a partir diversas fontes de dados diferentes, inclusive
externas, gerando uma nova fonte de dados dinâmica de acordo com a estrutura desejada
7.1.37. Possibilitar a seleção das colunas das fontes de dados disponibilizadas pelos sistemas,
que serão retornadas na obtenção das informações
7.1.38. Possibilitar a visualização unificada de quais colunas estão selecionadas nas fontes de
dados para o relatório, inclusive as colunas das fontes relacionadas
7.1.39. Disponibilizar a versão de uma fonte de dados disponibilizada pelos sistemas, durante a
construção de um relatório
7.1.40. Possibilitar a restauração de uma versão mais antiga de um relatório a partir do
histórico de versões, tornando-a a versão mais atual
7.1.41. Possibilitar a execução de relatórios que estão sendo ajustados, mas ainda não foram
disponibilizados para os usuários
7.1.42. Possibilitar que existam ajustes num mesmo relatório, sendo realizados por usuários
diferentes, porém, cada usuário com seus próprios ajustes
7.1.43. Permitir a seleção de quais colunas das fontes de dados irão compor a ordenação dos
dados, podendo ser ascendente ou descendente em cada coluna selecionada, assim como a
prioridade de ordenação das colunas
7.1.44. Possibilitar a visualização unificada de quais colunas estão selecionadas nas fontes de
dados para a ordenação, inclusive as colunas das fontes relacionadas
7.1.45. Disponibilizar um repositório de relatórios excluídos, como uma lixeira, permitindo que
esses relatórios sejam restaurados
7.1.46. Disponibilizar como parâmetros do relatório todos os dados da entidade
7.1.47. Possibilitar que os parâmetros de um relatório possam ser utilizados nos filtros de dados
7.1.48. Possibilitar a definição de algumas características dos parâmetros, como:
obrigatoriedade, tipo de dados, se é de múltipla escolha, se é visível e se é habilitado para
digitação
7.1.49. Possibilitar que os parâmetros possam ser condicionados pelo usuário se estarão
habilitados ou não, podendo fazer uso do valor de outro parâmetro para isso
7.1.50. Possibilitar a realização de diversos ajustes nos relatórios por tempo indeterminado,
sem que estes ajustes impactem na versão atual, mesmo que estes relatórios estejam em
utilização por outros usuários
7.1.51. Possibilitar que um sub-relatório possa retornar valores para o relatório ancestral
7.1.52. Possibilitar uso de função "desfazer" na edição de um script
7.1.53. Possibilitar uso de função "localizar" na edição de um script
7.1.54. Possibilitar uso de função "Copiar" na edição de um script
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7.1.55. Possibilitar uso de função "Publicar" na edição de um script
7.1.56. Disponibilizar lista de parâmetros com identificação do tipo do dado
7.1.57. Disponibilizar lista de fonte de dados disponível
7.1.58. Disponibilizar perfils de filtros pré-definidos na listagem de scripts, tais quais:

7.1.58.1.
Todos os scripts
7.1.58.2.
Compartilhados
7.1.58.3.
Favoritos
7.1.58.4.
Flexibilizados
7.1.58.5.
Tags"
7.1.59. Permitir a criação e manutenção de rótulos que serão utilizadas para a classificação dos
scripts.
7.1.60. Possibilitar a visualização das execuções de cada script
7.1.61. Possibilitar o compartilhamento de scripts para execução
7.1.62. Possibilitar a assinatura digital de documentos nos formatos PDF, XML e TXT.
7.1.63. Disponibilizar listagem dos relatórios emitidos com as informações:
7.1.64. usuário que emitiu
7.1.65. filtros utilizados para emissão
7.1.66. data e hora da emissão
7.1.67. Prover um recurso para consultar a autenticidade de qualquer relatório emitido pela
aplicação
7.1.68. Os relatórios devem ser concebidos de forma livre, através da escolha dos campos a
serem gerados, possibilitando arrastar e soltar os componentes na posição que deverá ser
impresso
7.1.69. Notificar o usuário quando a execução de um relatório concluir
7.1.70. Possibilitar a criação, alteração e exclusão de relatórios personalizados, restrito aos
usuários administradores
7.1.71. Possibilitar durante a criação de um relatório que ele seja vinculado à uma rotina
específica do sistema, podendo fazer uso dos parâmetros já disponibilizados por essas rotinas,
de forma automática
7.1.72. Possibilitar a customização do layout do relatório, permitindo fazer uso das colunas das
fontes de dados e dos parâmetros
7.1.73. Possibilitar a customização do layout para cada uma das seções que compõem um
relatório, como: capa, cabeçalho, corpo, rodapé, sumário
7.1.74. Possibilitar a filtragem dos dados obtidos a partir das fontes de dados, condicionando
suas colunas ou parâmetros através de operadores de comparação, aos valores de outras
colunas, valores de parâmetros ou valores fixos
7.1.75. Possibilitar que as filtragens possam ser realizadas de forma básica utilizando uma
interface visual que demonstre as colunas possíveis de filtragem, os operadores de comparação
possíveis, assim como os parâmetros disponíveis
7.1.76. Desconsiderar automaticamente das filtragens na obtenção dos dados das fontes de
dados, os filtros que fazem uso de um parâmetro não obrigatório e ele não tenha sido informado
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na execução

7.1.77. Possibilitar que a escolha de fonte de dados disponibilizadas pelos sistemas seja a partir
de uma categoria

7.1.78. Possibilitar a criação de um relatório sem especificar uma fonte de dados, como

exemplo: relatórios agrupadores, termos de contratos, textos, etc.
7.1.79. Possibilitar a filtragem das colunas disponibilizadas pelas fontes de dados, agilizando a
seleção de colunas do relatório
7.1.80. Possibilitar que a fonte de dados possa ser alterada
7.1.81. Manter histórico de todas as versões dos relatórios, com controle de alteração de todos
os componentes que fazem parte de um relatório, e indicando data e hora da versão e usuário
que gerou a versão
7.1.82. Possibilitar o descarte de ajustes realizados nos relatórios, que ainda não tenham sido
disponibilizados para os usuários
7.1.83. Possibilitar que a disponibilização de ajustes nos relatórios para outros usuários
utilizarem, aconteça no momento mais adequado ao usuário que está realizando os ajustes
7.1.84. Possibilitar a identificação de que estão sendo feitos ajustes em um relatório
desatualizado, por já existir outros ajustes disponibilizados desde que se iniciaram suas
alterações
7.1.85. Possibilitar a filtragem das colunas disponibilizadas pelas fontes de dados, agilizando a
seleção de colunas para a ordenação
7.1.86. Possibilitar a personalização de parâmetros a serem informados no momento da
execução de um relatório
7.1.87. Possibilitar que a ordem de digitação dos parâmetros durante a execução do relatório,
possa ser personalizada
7.1.88. Possibilitar que os parâmetros de um relatório possam ser utilizados no layout dos
relatórios, podendo inclusive fazer uso em campos calculados do layout
7.1.89. Possibilitar que os parâmetros possam ser condicionados pelo usuário se estarão
visíveis ou não, podendo fazer uso do valor de outro parâmetro para isso
7.1.90. Possibilitar a criação de parâmetros de listas oriundas de fontes de dados, inclusive que
os dados dessas fontes, sejam condicionados de acordo com regras do usuário e até mesmo
condicionados pelo valor de outro parâmetro
7.1.91. Possibilitar a adição de sub-relatórios, de modo que para cada um seja definida uma
fonte de dados e correlacionado os parâmetros desta fonte com a fonte do relatório ancestral,
podendo fazer uso das colunas de todas fontes e dos parâmetros principais
7.1.92. Permitir a edição de mais de um script simultaneamente.
7.1.93. Possibilitar uso de função "refazer" na edição de um script.
7.1.94. Possibilitar uso de função "substituir" na edição de um script.
7.1.95. Possibilitar uso de função "Salvar" na edição de um script.
7.1.96. Possibilitar uso de função "Expandir" na edição de um script.
7.1.97. Possibilitar o uso de filtros na listagem de scripts.
7.1.98. Possibilitar a visualização de informações detalhadas dos scripts, como:
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7.1.98.1.
descrição do script
7.1.98.2.
sistema
7.1.98.3.
natureza
7.1.98.4.
tags
7.1.98.5.
autor de criação
7.1.98.6.
data e hora de criação
7.1.98.7.
último usuário que modificou
7.1.98.8.
data e hora da modificação
7.1.98.9.
versão do script
7.1.98.10.
se o script é flexibilizado por alguém
7.1.98.11.
agendamentos
7.1.98.12.
compartilhamentos
7.1.99. Possibilitar que os scripts sejam classificados como favoritos e fiquem disponíveis com
os outros filtros com a classificação de "Favoritos".
Possibilitar a a visualização dos parâmetros informados pelo usuário no
7.1.100.
momento da execução de um script.
Possibilitar o compartilhamento dos scripts com outros usuários ou grupo de
7.1.101.
usuários da mesma entidade.
7.1.102.
Possibilitar a configuração de um help para o relatório, possibilitando a definição
de um endereço para o help.
Possibilitar a configuração de um help para o relatório, possibilitando o upload
7.1.103.
de um PDF com o help.
Disponibilizar como parâmetros do relatório o protocolo único de execução.
7.1.104.
Possibilitar a criação de relatórios que gerem diversos PDFs numa única
7.1.105.
execução, utilizando como critério de separação, uma expressão definida no relatório
Possibilitar a todos usuários gerenciar agendamentos para execução dos
7.1.106.
relatórios, determinando recorrências distintas, data para iniciar, data para terminar o
agendamento ou ainda um término após um quantidade de execuções
Possibilitar que a conclusão da execução de um relatório agendado, notifique o
7.1.107.
dono do agendamento, assim como permita notificar outros usuários do sistema ou pessoas
externas ao sistema
Possibilitar a visualização de histórico das suas execuções de relatórios, podendo
7.1.108.
ver o tempo em cada status da execução, assim como obter o relatório gerado e ver também os
parâmetros que foram utilizados para execução
Possibilitar a configuração para que a conclusão de um relatório abra
7.1.109.
automaticamente ou não, independente da página que o usuário se encontra, e que esta
configuração seja permanente por relatório e usuário
Possibilitar a configuração se o resultado de uma nova execução será público ou
7.1.110.
privado para outros usuários.
Possibilitar que o envio do relatório para assinatura digital.
7.1.111.
Possibilitar a busca de relatórios a partir de seus rótulos.
7.1.112.
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Possibilitar o compartilhamento de uma cópia dos seus relatórios com
administradores de outras entidades.
7.1.114.
Possibilitar o compartilhamento dos relatórios para execução por outros
usuários que não são administradores.
Possibilitar um acompanhamento dos status de todas as execuções de relatórios,
7.1.115.
como: execução solicitada, execução iniciada, execução concluída.
Possibilitar a reutilização dos valores de parâmetros que foram utilizados em
7.1.116.
execuções anteriores.
Notificar quando a abertura automática de um relatório estiver bloqueada por
7.1.117.
políticas de pop-ups do navegador.
Possibilitar que o resultado de uma execução seja tornado público ou privado
7.1.118.
após sua conclusão.
Possibilitar uma organização dos relatórios por rótulos definidos pelos usuários
7.1.119.
administradores.
Possibilitar o gerenciamento de uma lista de relatórios favoritos.
7.1.120.
7.1.121.
Possibilitar a execução de versões mais antigas do relatório.
Possibilitar que os administradores possam editar os agendamentos de outros
7.1.122.
usuários notificando os donos quando isso ocorrer.
Disponibilizar um protocolo único universalmente para cada execução de
7.1.123.
relatório.
7.1.124.
Possibilitar a elaboração de filtros personalizados para consulta de registros na
auditoria.
Possibilitar a qualquer usuário do sistema acesso ao histórico de suas operações.
7.1.125.
Permitir a consulta ao log de todas as operações realizadas no sistema.
7.1.126.
7.1.127.
Possibilitar ao administrador do sistema acesso ao histórico de operações de
todos os usuários.
IP da estação que realizou a operação.
7.1.128.
Possibilitar ao administrador definir quais funcionalidades um acesso técnico
7.1.129.
terá acesso.
Disponibilizar para consulta uma listagem de acessos removidos.
7.1.130.
Disponibilizar listagem de grupos de usuários.
7.1.131.
Disponibilizar um histórico dos usuários que já tiveram algum acesso.
7.1.132.
Possibilitar definir perfis de usuários (grupos), permitindo relacionar um usuário
7.1.133.
a um ou mais perfis.
Disponibilizar acesso com perfil técnico para atender as necessidades do cliente.
7.1.134.
Possibilitar ao administrador definir a data final de validade de um acesso,
7.1.135.
removendo-o automaticamente após a expiração.
Disponibilizar listagem de acessos de usuários.
7.1.136.
Possibilitar a assinatura de documentos utilizando e-CPF.
7.1.137.
Possibilitar a assinatura de documentos utilizando certificado A3.
7.1.138.
Notificar o usuário quando uma assinatura for finalizada.
7.1.139.

7.1.113.
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Possibilitar o download de um documento assinado a partir da listagem de
assinaturas realizadas em um sistema.
7.1.141.
Possibilitar a assinatura de documentos utilizando certificado A1.
Possibilitar a configuração para assinar documentos automaticamente após a
7.1.142.
primeira confirmação de assinatura.
Listar documentos assinados de acordo com o contexto do sistema
7.1.143.
Possibilitar assinar digitalmente relatórios emitidos.
7.1.144.
Possibilitar a utilização dos cadastros gerenciada por uma ferramenta de
7.1.145.
cadastro único, onde o usuário personaliza a forma como seus cadastros devem ser unificados,
podendo ser geral ou por campo.
Possibilitar a criação de campos personalizados para os cadastros do sistema a
7.1.146.
partir de uma ferramenta de campos.
Possibilitar a criação de scripts personalizados a partir de uma ferramenta de
7.1.147.
scripts.
Possibilitar a criação de relatórios personalizados a partir de uma ferramenta de
7.1.148.
relatórios.
Possibilitar distribuir configurações e dados dos sistemas para outras entidades.
7.1.149.
Possibilitar o gerenciamento dos relatórios disponíveis para execução.
7.1.150.
Possibilitar o gerenciamento dos scripts disponíveis para execução.
7.1.151.
Possibilitar a gestão de permissões de acessos, funcionalidades e ações por
7.1.152.
usuários e grupos de usuários, a partir de uma ferramenta de acessos.
Possibilitar a utilização de ferramenta de certificados digitais para assinar
7.1.153.
.documentos (PDF, XML e CSV).
"Disponibilizar integração com ferramenta de auditoria com log das operações e
7.1.154.
ações realizadas no sistema, inclusive consultas.
Registrar todas as operações cadastrais como inclusão, alteração e exclusão,
7.1.155.
sendo que nas alteração, detalhar o que foi alterado.
Nas ações, saber qual ação foi executada. Em em todas as situações ter os
7.1.156.
horários, os usuários, o local.

7.1.140.

8. CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DE CADA SISTEMA/MÓDULO
8.1. MODULO – ASSINATURAS DIGITAIS

8.1.1. Assinar documentos utilizando e-CPF
8.1.2. Realizar upload de documentos para assinatura
8.1.3. Acompanhar andamento das assinaturas realizadas pelos assinantes associados à um
documento.
8.1.4. Consultar histórico de documentos assinados
8.1.5. Assinar documentos utilizando e-CNPJ
8.1.6. Assinar documentos em massa
8.1.7. Consultar documentos por período
8.1.8. Realizar o download de documentos assinados
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8.1.9. Assinar lotes de documentos
8.1.10. Gerenciar e compartilhar certificados de entidades
8.1.11. Gerenciar certificados de usuários
8.1.12. Assinar documentos com certificados no servidor
8.1.13. Consultar documentos assinados pelo nome do documento, solicitante, assinante e
natureza;
8.1.14. Assinar documentos utilizando certificado A3
8.1.15. Assinar documentos a partir de funcionalidades de uma aplicação (Suíte , extensões de
scripts e relatórios, aplicações de terceiros)
8.1.16. Assinar documentos utilizando e-CPF
8.1.17. Assinar documentos com múltiplos assinantes
8.1.18. Assinar documentos em formatos TXT, PDF, XML, P7S
8.1.19. Consultar documentos assinados através de rótulos personalizados
8.1.20. Gerar certificados digitais

8.2. MODULO - DOCUMENTOS

8.2.1. Visualizar os anexos de documentos;
8.2.2. Pré-visualização arquivos anexados a um documento;
8.2.3. Realizar o download dos anexos de um documento;
8.2.4. Enviar documentos excluídos para lixeira;
8.2.5. Configurar campos adicionais em documentos;
8.2.6. Controlar a versão de arquivos anexados a um documento;
8.2.7. Controlar os níveis de acesso para leitura e escrita de documentos compartilhados;
8.2.8. Compartilhar documentos com outros usuários;
8.2.9. Auditar todas as operações realizadas em um documento (criação, alteração, exclusão,
compartilhamento);
8.2.10. Localizar documentos pelo nome, autor e pelo conteúdo dos arquivos anexados;
8.2.11. Localizar documentos pelo texto em imagens anexadas;
8.2.12. Oferecer acessibilidade a todas as funcionalidades em dispositivos móveis;
8.2.13. Criar fluxos de trabalho para validação e aprovação de documentos
8.2.14. Obter documentos e arquivos anexos diretamente de caixas de e-mail;
8.2.15. Organizar documentos em pastas;

8.3. MÓDULO/SISTEMA ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA DO ISS

8.3.1. Permitir que o fiscal faça a configuração da escrituração dos documentos fiscais,
permitindo que seja escriturado somente para o serviço ou o CNAE contido no cadastro do
contribuinte.
8.3.2. Permitir ao fiscal a análise dos pedidos de reabertura da declaração de serviço tomado
solicitada pelo contribuinte, possibilitando assim efetuar alterações nos documentos
fiscais escriturados. Com permissão ao fisco municipal de deferir ou indeferir a solicitação,
bem como configurar para que a reabertura seja efetuada automaticamente.
8.3.3. Possibilitar ao contribuinte consultar o valor do saldo gerado na reabertura da declaração
de serviços prestados e tomados. Permitindo identificar o valor do saldo bloqueado, valor
liberado e o valor disponível. Ainda, armazenando o histórico da movimentação, com a
identificação da declaração de serviço e a competência que o saldo foi movimentado.
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8.3.4. Possibilitar aos usuários do sistema verificarem todas as importantes melhorias
acrescentadas em cada versão lançada.
8.3.5. Possibilitar que o fisco municipal personalize o modelo do relatório no formato desejado.
Podendo definir o uso do modelo padrão, disponibilizado pelo sistema, ou o modelo
personalizado com base nas informações que o sistema fornece.
8.3.6. Oportunizar ao Fiscal Municipal a personalizar o Termo de inutilização de documentos
conforme modelo desejado pelo Fisco Municipal
8.3.7. Permitir aos contribuintes escriturar de modo simplificado os serviços tomados de acordo
com a legislação municipal no que trata do cumprimento das obrigações acessórias e
também nas exigências adotadas pelo fisco municipal. Permitindo a escrituração através
do item da lista de serviço conforme a legislação em vigor, informando o valor total do
serviço prestado. Ainda é possível visualizar a situação da declaração que pode ser aberta,
encerrada e sem movimento, demonstrando o valor do serviço e o valor do imposto.
8.3.8. Possibilitar que o fisco faça a configuração do encerramento da declaração de serviço,
exigindo que seja informado valores recebidos em cartão de crédito e débito, para que se
faça o cruzamento de informações entre o valor recebido nessa modalidade de pagamento
com o valor do serviço escriturado.
8.3.9. Permitir ao contribuinte retificar os documentos fiscais de serviço prestado que estão
escriturados. Possibilitando a alteração de qualquer informação do documento fiscal,
inclusive os emitidos pelo sistema de nota fiscal eletrônica. Gerando o novo valor do ISS
de acordo com as novas informações, podendo ainda, ocorrer diferença no valor gerado,
nesse caso, será tratada conforme definido na configuração do sistema, que pode ser, a
geração de saldo para abatimento em competência futura ou o novo lançamento. A
retificação pode ser realizada para a quantidade de documento desejado, e ainda
proporciona a identificação dos que estão retificados. Os saldos liberados também podem
ser utilizados na retificação da declaração de serviços.
8.3.10. Possibilitar ao fiscal liberar ou bloquear o uso de determinadas funcionalidades do
sistema pelo contribuinte.
8.3.11. Permitir o compartilhamento de informações dos distritos cadastrados no sistema de
escrituração fiscal entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e tributação, conforme
pré-requisitos.
8.3.12. Permitir o compartilhamento de informações de pessoas cadastrados no sistema de
escrituração fiscal entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e tributação, conforme
pré-requisitos.
8.3.13. Permitir ao fisco municipal conceder permissão de acesso a declaração de informações
para a geração do lançamento do ISS Fixo. Permitindo configurar o sistema para conceder
acesso para os contribuintes enquadrados na modalidade de ISS fixo ou Homologado, e a
mesma permissão para que os Escritórios de Contabilidade registrem informações
pertinentes as empresas, como também, configurar a geração de liberação de saldo
automaticamente.
8.3.14. Permitir ao fisco municipal acompanhar a movimentação dos documentos fiscais,
apresentando no relatório os documentos fiscais liberados através do deferimento da
AIDF e não escriturados. Possibilitar ainda emissão do relatório em formato HTML, PDF e
em planilha eletrônica, tipo Excel.
8.3.15. Permitir o compartilhamento de informações dos municípios cadastrados no sistema de
escrituração fiscal entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e tributação, conforme
pré-requisitos.
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8.3.16. Possibilitar a escrituração por conta de serviço conforme o enquadramento do
contribuinte, que pode ser: escrituração para as instituições financeiras.
8.3.17. Permitir ao contribuinte retificar os documentos fiscais de serviço tomado que estão
escriturados. Possibilitando a alteração de qualquer informação do documento fiscal,
inclusive os emitidos pelo sistema de nota fiscal eletrônica. Gerando o novo valor do ISS
de acordo com as novas informações, podendo ainda, ocorrer diferença no valor gerado,
nesse caso, será tratada conforme definido na configuração do sistema, que pode ser, a
geração de saldo para abatimento em competência futura ou o novo lançamento. A
retificação pode ser realizada para a quantidade de documento desejado, e ainda
proporciona a identificação dos que estão retificados. Os saldos liberados também podem
ser utilizados na retificação da declaração de serviços.
8.3.18. Permitir o compartilhamento de informações dos Estados cadastrados no sistema de
escrituração fiscal entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e tributação, conforme
pré-requisitos.
8.3.19. Permitir que o contribuinte pessoa física ou jurídica, solicite ao município permissão de
acesso para escrituração de documentos fiscais de serviços prestados e tomados, como
também a geração da guia de pagamento do imposto calculado. O prestador deve poder
ainda emitir um documento contendo os dados da solicitação de acesso, para fins de
comprovação do pedido de acesso ao sistema de escrituração fiscal. Permitindo informar
o domicilio do contribuinte, mesmo que esteja estabelecido fora do município.
8.3.20. Oportunizar ao Contador determinar a cada colaborador do escritório contábil a
responsabilidade da escrituração de documentos fiscais de determinados contribuintes e
ainda conceder ou bloquear a permissão de acesso em determinadas funcionalidades.
Possibilitando ainda o cadastro, a alteração e o reenvio da senha do usuário individual ou
do grupo. E também preservando a segurança e o sigilo das informações.
8.3.21. Permitir o cadastramento de informações específicas do contribuinte para serem
declaradas conforme determinado pelo fisco ou pela legislação municipal. Permitindo ao
fiscal configurar estas informações como obrigatórias ou não, as que estarão disponíveis
para o preenchimento do contribuinte, bem como inserir em vários formatos estas
informações sendo elas: número inteiro, decimal, data, hora e texto.
8.3.22. Permitir o compartilhamento de informações de faturamento bruto cadastrados no
sistema de escrituração fiscal entre os sistemas de emissão de nota eletrônica, conforme
pré-requisitos.
8.3.23. Possibilitar ao fisco municipal configurar o controle de saldos gerados no encerramento
da declaração de serviços para que sejam liberados automaticamente e sejam utilizados
na escrituração de documentos fiscais nas competências futuras.
8.3.24. Possibilitando ao fiscal configurar a emissão da nota avulsa para prestadores de serviços
que precisam demonstrar o serviço prestado. Configurando o valor do IRRF, da CSLL, da
COFINS, do PIS, do limite do INSS, do SEST/SENAT. Podendo ainda o controle no valor
máximo do serviço por nota, na quantidade que pode ser: diária, semanal, mensal ou anual
de notas. Ainda é possível configurar a data de vencimento do imposto, a quantidade de
dias após a emissão da nota, alem disso, permitindo informar a situação tributária na nota.
8.3.25. Permitir que o fisco faça a configuração do encerramento da declaração de serviços
prestados, possibilitando o encerramento, a reabertura da declaração, a retificação dos
documentos fiscais e a geração do lançamento de ISS para os contribuintes optantes pelo
Simples Nacional, desta forma, impedindo que essas ações sejam executadas através do
sistema de emissão de nota fiscal eletrônica.
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8.3.26. Permitir ao fiscal identificar os contribuintes que possuem permissão para deduzir da
base de cálculo do ISS a quantia determinada na legislação municipal.
8.3.27. Possibilitar aos contribuintes registrar no momento da escrituração dos documentos
fiscais de serviços tomados o local em que o serviço foi prestado. Permitindo que seja
informado o local de incidência do ISS e também impedir a escrituração quando o local de
incidência for diferente do domicilio do Prestador para os itens da lista de serviço previsto
nas exceções da Lei Complementar 116/2003.
8.3.28. Permitir ao Contador a fazer a emissão do documento de Termo de Inutilização de
documentos fiscais depois que a solicitação do encerramento da empresa estiver deferida.
8.3.29. Permitir a geração do valor do ISS na modalidade Fixo de acordo com os critérios
adotados pelo fisco e ou pela legislação municipal. Possibilitando determinar o valor do
ISS fixo conforme a receita bruta de vendas e serviços no período, entre outros critérios
conforme a necessidades de cada município.
8.3.30. Permitir que o fisco faça a configuração do encerramento da declaração de serviços
prestados, impedindo o encerramento se a declaração de informações da empresa, como
gastos e despesas, estiver na situação de abrta e a quantia informada esteja abaixo do
valor mínimo configurado.
8.3.31. Permitir ao contribuinte a emissão do Livro de ISS que contem a escrituração dos
documentos fiscais de serviços prestados e tomados de determinado período.
Possibilitando a verificação separadas das informações de cada documento fiscal.
Permitindo ainda, a identificação da natureza do serviço, do Tomador e do Prestador, e os
valores gerados, como o do serviço, o do imposto, inclusive os anulados, cancelados e o
valor das retenções.
8.3.32. Permitir ao contribuinte a reabertura da declaração de serviços prestados. Nesse
processo, é realizado o cancelamento do valor do ISS, o estorno do valor gerado de
incentivo fiscal e do abatimento de saldos, para utilização em competências futuras.
Através desse processo o lançamento das taxas, do auto de infração e do ISS serão
cancelados e enviados para o sistema de arrecadação tributária.
8.3.33. Permitir a conferência da escrituração dos documentos fiscais de serviços prestados e
tomados de determinado período. Possibilitando ao fisco a verificação separada das
informações de cada documento fiscal. Permitindo ainda, a identificação da natureza do
serviço, do Tomador e do Prestador, bem como os valores gerados do serviço, do imposto,
os anulados, cancelados e os valores das retenções. Possibilitar ainda emissão do relatório
em formato HTML, PDF e em planilha eletrônica, tipo Excel.
8.3.34. Permitir a emissão de boletos bancários com a modalidade de Carteira com Registro
para o Banco do Brasil.
8.3.35. Permitir aos contribuintes optantes do Simples Nacional, informar no encerramento da
declaração de serviços prestados os seguintes dados do documento de arrecadação do
simples nacional (DAS) e outras informações, conforme abaixo:Número do Anexo que
atividade foi tributada;
8.3.35.1.Alíquota (DAS);
8.3.35.2.Valor dos serviços;
8.3.35.3.ISS (DAS);
8.3.35.4.Totalizador do ISS;
8.3.35.5.Totalizador do Valor dos serviços;
8.3.35.6.Faturamento bruto (RBT/12);
8.3.35.7.Folha de pagamento;
8.3.35.8.Número do DAS;
Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br CNPJ
83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 – Rua Getúlio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 São Domingos – SC.
Página 32 de 287

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1214

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Secretaria de Administração e Fazenda
8.3.35.9.Permanecer como optante do simples nacional;
8.3.36. Permitir ao contribuinte declarar o faturamento bruto da empresa. Informando assim o
valor do serviço, o valor de vendas e o valor gasto com a folha de pagamento. Exibindo a
receita bruta dos últimos doze meses e o percentual gasto com a folha de pagamento.
Essas informações são necessárias para aplicar automaticamente a alíquota do ISS para os
optantes do Simples Nacional. Podendo ainda o fisco municipal exigir essa declaração para
os contribuintes não optantes, proporcionando a retificação das informações declaradas
de qualquer competência e a qualquer tempo.
8.3.37. Permitir o compartilhamento de informações de competências cadastrados no sistema
de escrituração fiscal entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e tributação,
conforme pré-requisitos.
8.3.38. Permitir o compartilhamento de informações de loteamento cadastrados no sistema de
escrituração fiscal entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e tributação, conforme
pré-requisitos.
8.3.39. Permitir a criação de critérios de validação para serem aplicados na escrituração dos
documentos fiscais conforme determinado pela Prefeitura. Possibilitando validar os
serviços prestados dentro ou fora do município, identificar a cidade do prestador e/ou do
tomador, validar critérios para optantes do Simples Nacional, controlar a retenção do ISS
de acordo com o serviço prestado ou tomado, entre outras validações conforme a
necessidade de cada fisco municipal.
8.3.40. Permitir ao fiscal configurar a geração do auto de infração, proporcionando assim definir
a data que será gerado o auto de infração, selecionando a declaração normal e/ou
retificadora, e ainda configurar o sistema para gerar o auto de infração para contribuinte
optante do Simples Nacional, inclusive o MEI.
8.3.41. Proporcionar ao fiscal o acompanhamento das solicitações feitas pelos contribuintes e
contadores que aguardam a análise e o deferimento pela Prefeitura. Permitindo o acesso
com agilidade nas funcionalidades de liberação de acesso, reabertura da declaração de
serviços e despesas, da transferência e desvinculo de Contador e a divergência de
documentos fiscais escriturados. Destacando a quantidade de cada pedido pendente.
8.3.42. Possibilitar aos contribuintes registrar no momento da escrituração dos documentos
fiscais de serviços prestados o valor das deduções, do desconto condicionado e
incondicionado, a identificação do prestador ou tomador, o valor do serviço, a base de
cálculo e o valor do imposto. Permitindo ainda, registrar os materiais utilizados para os
serviços de construção civil a assinar digitalmente a escrituração dos serviços.
8.3.43. Permitir o compartilhamento de informações dos indexadores cadastrados no sistema
de escrituração fiscal entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e tributação,
conforme pré-requisitos.
8.3.44. Permitir ao fiscal a emissão do relatório que apresentem as informações da escrituração
dos documentos fiscais e da conta de serviço. Para isso será permitido buscar as
informações escrituradas através do tipo de contribuinte que pode ser: 'Normal',
Construtoras, Instituições Financeiras, Condomínios entre outras, e também pela
modalidade de lançamento do ISS que o contribuinte estiver enquadrado, sendo elas, ISS
Fixo, Homologado ou Estimado.
8.3.45. Permitir ao fiscal a emissão do relatório que demonstre o plano de contas utilizado pela
instituição financeira. Neste relatório será exibido a conta e a descrição especificada pelo
Banco, o vínculo nas contas COSIF, as contas ativas e as desativadas, bem como a alíquota
de cada conta. Possibilitar ainda emissão do relatório em formato HTML, PDF e em
planilha eletrônica, tipo Excel.
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8.3.46. Permitir ao fiscal ou qualquer cidadão validar os recibos da AIDF que são emitidos no
momento da liberação da AIDF, possibilitando assim avaliar a autenticidade do recibo.
8.3.47. Possibilitar ao fisco municipal cadastrar e consultar os convênios bancários para
emissão de guias de pagamento e recebimento dos impostos e taxas cobrados pela
entidade, podendo parametrizar a mensagem de instruções de pagamento a ser
apresentada, e ainda definir quais informações para o pagamento devem ser apresentadas
na guia de recolhimento do tributo.
8.3.48. Possibilitar ao fisco municipal configurar e liberar a emissão da guia de pagamento para
o convênio CNAB240 do Sicredi, de modo que os prestadores possam fazer as impressões
dos boletos e o respectivo pagamento de acordo com o convênio do município.
8.3.49. Permitir que o convênio da CEF SIGCB seja registrado de forma automática no sistema
bancário.
8.3.50. Possibilitar que o fisco faça a configuração do encerramento da declaração de serviço
prestado, exigindo aos Contadores a confirmação dos documentos escriturados, como
também registrar informações como o valor do serviço, nº do DAS, alíquota do ISS e valor
do ISS.
8.3.51. Permitir o compartilhamento de informações dos países cadastrados no sistema de
escrituração fiscal entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e tributação, conforme
pré-requisitos.
8.3.52. Permitir ao contribuinte ou qualquer cidadão validar os recibos da AIDF que são
emitidos no momento da liberação da AIDF, possibilitando assim avaliar a autenticidade
do recibo.
8.3.53. Possibilitar ao contribuinte a reabertura da declaração de serviços tomados na
existência da guia de recolhimento do ISS na situação de totalmente 'compensada' com a
utilização de saldo.
8.3.54. Possibilitar aos contribuintes registrar no momento da escrituração dos documentos
fiscais de serviços tomados o valor das deduções, do desconto condicionado e
incondicionado, a identificação do prestador ou tomador, o valor do serviço, a base de
cálculo e o valor do imposto. Permitindo ainda, registrar os materiais utilizados para os
serviços de construção civil a assinar digitalmente a escrituração dos serviços.
8.3.55. Permitir que as instituições financeiras escriturem os serviços prestados através do
plano de contas específicos e assim cumprir a legislação municipal e as exigências do fisco
municipal. Possibilitando o vínculo das contas de serviço ao COSIF, escriturando o valor
do serviço e indicando a incidência do imposto em cada conta declarada, possibilitando
também a consulta dos valores declarados, visualizar a declaração que está em processo
de fiscalização, as que possuem auto de infração e as com assinatura digital.
8.3.56. Permitir o compartilhamento de informações de contribuintes cadastrados no sistema
de escrituração fiscal entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e tributação,
conforme pré-requisitos.
8.3.57. Permitir ao contribuinte cadastrar os tomadores e prestadores estabelecidos em outros
municípios, possibilitando ainda o cadastro automático no momento da escrituração dos
documentos fiscais de serviços prestados e tomados.
8.3.58. Permitir ao usuário cadastrar e consultar bairros existentes no município, a fim de
controlar a localização dos imóveis.
8.3.59. Permitir a geração do valor dos acréscimos para o ISS de acordo com os critérios
adotados pela legislação municipal. Possibilitando o fisco configurar através da fórmula os
valores segregados da correção monetária, juros e multa.
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8.3.60. Possibilitar aos contribuintes registrar no momento da escrituração dos documentos
fiscais de serviços tomados o local em que o serviço foi prestado. Permitindo que seja
informado o local de incidência do ISS e também impedir a escrituração quando o local de
incidência for diferente do domicilio do Prestador para os itens da lista de serviço previsto
nas exceções da Lei Complementar 116/2003.
8.3.61. Permitir que o fisco faça a configuração da escrituração dos documentos fiscais,
definindo se será utilizado o código CNAE ou a lista de serviço da Lei Complementar
116/2003 no momento da escrituração manual ou na importação de arquivo.
8.3.62. Permitir o compartilhamento de informações de itens de ISS fixo cadastrados no sistema
de escrituração fiscal entre os sistemas de tributação, conforme pré-requisitos.
8.3.63. Possibilitar ao contribuinte informar a dedução por competência para a declaração de
serviço tomado. Possibilitando o rateio do valor de dedução para todos os documentos
fiscais escriturados na referida competência. Possibilitando ainda definir os contribuintes
que terão permissão para informar a dedução por competência.
8.3.64. Permitir ao fisco municipal impedir a movimentação da declaração de serviço pelo
contribuinte durante o processo de fiscalização. Ficando impedido de escriturar novos
documentos e/ou modificar qualquer informação já escriturada, como também, estará
impedido de encerrar a declaração de serviço. Durante a fiscalização o fiscal poderá
liberar a declaração de serviço para quaisquer alterações pelo contribuinte e ainda,
encerrar o período de fiscalização.
8.3.65. Possibilitar as permissões através das configurações de usuários e grupos de usuários.
8.3.66. Permitir centralizar todas as informações das pessoas cadastradas no município, tais
como endereços (pessoal, de correspondência e de serviço), foto, documentos pessoais,
naturezas jurídicas, responsáveis, sócios, etc.
8.3.67. Possibilitar que o fisco faça a configuração do sistema, para que seja permitido o usuário
inserir mais de uma declaração de serviço por competência na situação de normal.
8.3.68. Permitir ao contador a fazer a escrituração de documentos fiscais de serviços tomados
de clientes vinculado ao seu escritório de contabilidade, de acordo com a legislação
municipal e as exigências adotadas pelo fiscal municipal. Possibilitando ainda a
identificação do usuário que efetuou os registros.
8.3.69. Proporcionar ao contribuinte a possibilidade de encerrar a declaração de serviços
tomados sem nenhum documento fiscal escriturado, como também o encerramento sem
movimento.
8.3.70. Permitir a personalização dos menus do sistema, podendo bloquear cadastros, processos
e relatórios que não serão utilizados, como também configurar o posicionamento de cada
funcionalidade conforme a necessidade da Prefeitura e ainda possibilita renomear o nome
da rotina conforme desejado pelo usuário.
8.3.71. Permitir ao contribuinte a emissão da guia de recolhimento dos tributos com data futura
de vencimento. Possibilitando a emissão da guia com o valor acrescidos da correção,
multa e juros até a data prevista para o recolhimento dos tributos.
8.3.72. Permitir realizar o cadastro de todas as taxas diversas criadas pelo município através de
suas leis municipais. Estas taxas, após a configuração, poderão ser cobradas juntamente
com a emissão/declaração dos documentos fiscais.
8.3.73. Permitir o compartilhamento de informações de Tabelas das Alíquotas do Simples
Nacional cadastrados no sistema de escrituração fiscal entre os sistemas de emissão de
nota eletrônica, conforme pré-requisitos.

Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br CNPJ
83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 – Rua Getúlio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 São Domingos – SC.
Página 35 de 287

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1217

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Secretaria de Administração e Fazenda
8.3.74. Possibilitar aos contribuintes registrar no momento da escrituração dos documentos
fiscais de serviços o Tomador de origem estrangeira. Possibilitando a identificação no
documento fiscal que trata de estrangeiro o prestador ou tomador do serviço.
8.3.75. Proporcionar aos contribuintes a consulta da declaração de serviços prestados,
visualizando a situação, que pode ser: aberta, encerrada e sem movimento, demonstrando
a quantidade de documentos escriturados, o valor do serviço, a base de cálculo e o valor
do imposto. E ainda oportunizar aos contribuintes a identificação das declarações de
serviços prestados que estão em processo de fiscalização, as que possuem auto de
infração, as encerradas pelo contador e visualizar a declaração assinada digitalmente.
8.3.76. Possibilitar aos usuários compartilhar sugestões a respeito do sistema. Permitindo o
registro de suas sugestões e também possibilitando informar os dados de contato para
receberem o feedback sobre propostas enviadas.
8.3.77. Possibilitar a escrituração de documentos fiscais de serviço prestado para todas as
modalidades do ISS, que pode ser: ISS Homologado, ISS Fixo e ou estimado.
8.3.78. Proporcionar ao contador que o mesmo encerre a declaração de serviço tomado dos
contribuintes a ele vinculado. Possibilitando ainda encerrar as declarações sem
escrituração de documentos. No que trata do encerramento da declaração retificadora de
serviço com diferença no valor do imposto, é permitido ao Contador gerar saldo ou novo
lançamento que será compensado futuramente.
8.3.79. Permitir a criação de critérios de validação da emissão da nota avulsa conforme
determinado pelo fisco e/ou pela legislação municipal. Possibilitando validar as
informações conforme o tipo de pessoa física ou jurídica, o regime tributário do
contribuinte, inclusive MEI, para a modalidade de ISS fixo, homologado e/ou estimado,
para determinados itens da lista de serviço, atendendo as necessidades adotadas pela
Prefeitura.
8.3.80. Permitir a geração do ISS para profissionais liberais e autônomos de acordo com os
critérios adotados pelo fisco ou pela legislação municipal. Possibilitando o cálculo do
imposto conforme a declaração das informações estipuladas pelo fisco, determinando o
tipo de contribuinte, o regime tributário, pessoa física ou jurídica, e também a
possibilidade de informações sobre gastos, despesas e outros dados da atividade da
empresa.
8.3.81. Permitir a emissão do relatório com informações das declarações de taxas especiais.
Possibilitando a seleção pela situação que pode ser aberta, em fiscalização e paga.
Proporcionando através das configurações do sistema, definir as taxas, a data de início e
valor. Possibilitar ainda emissão do relatório em formato HTML, PDF e em planilha
eletrônica, tipo Excel.
8.3.82. Proporcionar ao contador que o mesmo encerre a declaração de serviço prestado dos
contribuintes a ele vinculado. Possibilitando ainda encerrar as declarações sem
escrituração de documentos. No que trata do encerramento da declaração retificadora de
serviço com diferença no valor do imposto, é permitido ao Contador gerar saldo ou novo
lançamento que será compensado futuramente.
8.3.83. Possibilitar que o fisco faça a configuração do encerramento da declaração de serviço
prestado sem documento fiscal escriturado. Possibilitando determinar a faixa de
faturamento e o valor mínimo do ISS de acordo com o regime tributário, possibilita ainda,
definir pela modalidade do ISS, que pode ser Fixo, Homologado ou Estimado, pelo
enquadramento do contribuinte, que pode ser as construtoras, as instituições financeiras,
os condomínios, e os demais prestadores e tomadores de serviços.
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8.3.84. Permitir o cadastro dos itens do ISS conforme critérios adotados pelo fisco para exigir
dos profissionais liberais e autônomos a declaração de informações sobre gastos e
despesas gerais da empresa. Os itens podem ser cadastrados no sistema de arrecadação
tributária e indicados a utilização no sistema de escrituração de documentos fiscais, bem
como nas declarações das informações gerais da empresa.
8.3.85. Possibilitar ao fiscal a criação da fórmula de cálculo do ISS da nota avulsa de acordo com
a legislação do município. Permitindo a geração de valores de ISSQN, INSS, IRRF,
SEST/SENAT, CSLL, COFINS e PIS/PASEP.
8.3.86. Possibilitar aos contribuintes registrar no momento da escrituração dos documentos
fiscais de serviços o Prestador de origem estrangeira. Possibilitando a identificação no
documento fiscal que trata de estrangeiro o prestador ou tomador do serviço.
8.3.87. Possibilitar ao fisco municipal lançar taxas diversas para os contribuintes. Configurando
para isso, a data de vencimento, o valor do tributo, determinando o convênio bancário
específico conforme determinado pela Prefeitura, e possibilitando a geração da taxa de
acordo com o item da lista de serviço.
8.3.88. Permitir ao fisco a geração do auto de infração manual ou automático para a declaração
normal ou retificadora de serviço encerrada fora do prazo estipulado pela Prefeitura.
Permitindo assim definir a infração que será aplicada, informando a data e o nº do
processo da autuação, como também os valores da penalidade.
8.3.89. Permitir ao usuário fiscal identificar os contribuintes do município, manter o controle
das informações a respeito dele, informar as atividades que o contribuinte está autorizado
a exercer, informando assim a movimentação do Simples Nacional, incentivos fiscais e
suas movimentações. Ainda é possível autorizar a escrituração de outros tipos de
documentos fiscais, como: cupom fiscal, recibos e notas conjugadas.
8.3.90. Permitir aos contribuintes estabelecidos e os não estabelecidos a escriturarem os
documentos fiscais de serviços tomados de acordo com a legislação municipal e as
exigências adotadas pelo fiscal municipal. Permitindo a escrituração de todos os tipos de
documentos, sendo eles, cupom fiscal, nota conjugada, recibo, nota fiscal, entre outros
adotados pelo fisco. E ainda registrar o número, data de emissão, série, a situação da nota,
a situação tributária, bem como a natureza da operação.
8.3.91. Permitir ao usuário cadastrar e consultar condomínios de casas ou prédios,
apresentando o logradouro, número, bairro e CEP.
8.3.92. Possibilitar ao contribuinte a emissão do relatório que conste as informações declaradas
referente a taxas diversas, podendo identificar as taxas declaradas pelo Tomador ou
prestador, as que estão na situação de aberta, calculadas, canceladas e pagas.
8.3.93. Permitir ao fiscal a emissão de relatório que apresentem a situação das declarações de
serviços em formato resumido. Proporcionando a visualização da situação da declaração
de serviço, que pode ser: encerrada, em aberta, sem movimento e entre outros, e também
o valor do serviço, do imposto, as deduções e descontos entre outras informações.
8.3.94. Permitir ao fiscal a emissão de relatórios da situação das guias de pagamento. Existem
situações que a guia sofre movimentações e por isso possibilitam ao fisco municipal ter o
controle sobre elas, obtendo informações sobre a situação de cada uma, podendo
selecionar as que estão em abertas, pagas, canceladas, inscritas em divida ativa, entre
outras. Possibilitar ainda emissão do relatório em formato HTML, PDF e em planilha
eletrônica, tipo Excel.
8.3.95. Permitir ao fiscal a definição das competências em determinado exercício, informando a
data inicial e a data final, bem como a data de vencimento. Possibilitando assim, a
escrituração dos documentos fiscais na competência da ocorrência do fato gerador e o
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lançamento do ISS e taxas. Permitindo ainda, a geração automática das competências de
exercícios futuros.
8.3.96. Permitir ao fiscal o cadastramento das gráficas que podem possuir o credenciamento
para a impressão das notas fiscais manuais, possibilitando assim que a AIDF seja feita em
nome da gráfica, bem como a emissão da guia em seu nome.
8.3.97. Possibilitar a escrituração de documentos fiscais de serviço tomado de acordo com a
natureza da operação estabelecida em Lei para cada contribuinte. Oportunizando a
identificação da natureza da operação de cada documento fiscal escriturado, que pode ser:
Isento, Imune, não incidente, Exportação, Exigibilidade suspensa por decisão judicial ou
por procedimento administrativo. E ainda permitindo identificar os serviços prestados
dentro e fora do município.
8.3.98. Possibilitar que o fisco faça a configuração no sistema para reabrir automaticamente a
declaração de serviço prestado e ou tomado sem a intervenção do fiscal.
8.3.99. Possibilitar ao contribuinte utilizar o assinador de documentos na escrituração dos
documentos fiscais. Permitindo baixar o assinador de acordo com o sistema operacional
utilizado no computador do contribuinte, podendo ser o Windows, Linux e Mac - OS X.
8.3.100.
Permitir ao fiscal a análise dos pedidos de reabertura da declaração de despesas
solicitada pelo contribuinte, possibilitando assim efetuar alterações nas despesas
declaradas. Com permissão ao fisco municipal de deferir ou indeferir a solicitação de
reabertura.
8.3.101.
Permitir ao contribuinte o encerramento da declaração de serviços prestados.
Nesse processo, o sistema gera o valor do ISS com incentivo fiscal e com o abatimento de
saldos se assim estiver configurado. Também gera o valor da taxa diversa e do auto de
infração, disponibilizando o lançamento para o sistema de tributação.
8.3.102.
Permitir aos contribuintes optantes do Simples Nacional, inclusive o MEI,
escriturarem os documentos fiscais de acordo com a legislação específica desse regime
tributário. Possibilitando que a alíquota do ISS do Simples Nacional seja aplicada de
acordo com os anexos previstos na Lei e conforme a receita bruta dos últimos doze meses
anterior ao mês de apuração. Para as empresas de pequeno porte será aplicada a alíquota
do município se estiverem na faixa de faturamento determinada pela lei, como também
será permitido a emissão da guia de recolhimento de acordo com a configuração do
sistema.
8.3.103.
Permitir ao fisco municipal configurar a emissão da guia de pagamento dos
tributos, podendo ser: ISS, inclusive o da Nota Avulsa, Taxas diversas, Taxas de AIDF e
Auto de Infração. Permitindo a definição dos valores mínimos do tributo para a geração do
lançamento do ISS, do valor mínimo do ISS retido, do valor da taxa de expediente, e
também da geração do lançamento com diferença mínima entre a declaração simplificada
com a escrituração detalhadas. Por sim, ainda é possível vincular o convênio bancário
definido pela Prefeitura.
8.3.104.
Permitir ao fisco municipal analisar as solicitações de acesso, possibilitando ao
contribuinte que após o seu deferimento ele tenha acesso ao sistema de escrituração de
documentos fiscais.
8.3.105.
Permitir a emissão do relatório de contribuintes vinculados ao Contador,
possibilitando a identificação através do nome, CPF/CNPJ e o CRC. Possibilitar ainda
emissão do relatório em formato HTML, PDF e em planilha eletrônica, tipo Excel.
8.3.106.
Possibilitar que o fisco municipal personalize a guia de pagamento no formato
desejado. Podendo definir o uso do modelo padrão, disponibilizado pelo sistema, ou o
modelo personalizado com base nas informações que o sistema fornece.
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8.3.107.
Permitir ao fisco municipal disponibilizar para o sistema de arrecadação
tributária a situação da escrituração dos documentos, com o intuito da emissão da
certidão negativa de débitos. Permitindo configurar o sistema para que verifique as
declarações de serviço de acordo com a modalidade do ISS fixo e homologado, a pessoa
física ou jurídica, o tipo de declaração que pode ser serviço prestado e/ou tomado, com a
possibilidade da definição da data inicial de checagem da situação e a verificação dos
contribuintes optantes pelo Simples Nacional.
8.3.108.
Possibilitar ao fisco municipal configurar nos convênios bancários a data de
validade para o identificador de número de baixa de pagamento conforme prazo
estabelecido para a instituição financeira.
8.3.109.
Permitir a criação de critérios de validação da solicitação da AIDF conforme
determinado pelo fisco e/ou pela legislação municipal. Possibilitando validar as
informações conforme o tipo de pessoa física ou jurídica, o regime tributário do
contribuinte, inclusive MEI, para a modalidade de ISS fixo, homologado e/ou estimado,
atendendo as necessidades adotadas pela Prefeitura.
8.3.110.
Permitir ao contribuinte emitir o relatório da escrituração dos documentos
fiscais de serviços tomados. Possibilitando identificar as informações por competências e
a visualização da data de emissão, número, o serviço tomado, o local em que o serviço foi
tomado, o valor, as deduções e o valor do imposto. Possibilitar ainda emissão do relatório
em formato HTML, PDF e em planilha eletrônica, tipo Excel.
8.3.111.
Permitir ao usuário cadastrar materiais, para posterior vínculo a escrituração de
documentos fiscais de construção civil, com o objetivo de identificar os materiais
utilizados durante a construção realizada.
8.3.112.
Proporcionar ao contribuinte acesso rápido as funcionalidades com elevado
número de acessos. Permitindo acessar as funcionalidades de escrituração de documentos
fiscais de serviços prestados, de serviços tomados, a declaração de informações da
empresa, a emissão da guia de pagamento e a declaração de faturamento.
8.3.113.
Possibilitar que o fisco faça a configuração da escrituração dos documentos de
serviço tomados, permitindo aos tomadores a alteração das informações do documento
que foi escriturado automaticamente pela emissão eletrônica de nota fiscal.
8.3.114.
Permitir ao usuário cadastrar e consultar logradouros, mencionando o seu tipo
(rua, alameda, avenida, travessão ou rodovia, por exemplo), com sua descrição,
informando ainda o CEP, município e zona fiscal de localização, a lei municipal que
ensejou a sua criação, a sua extensão em km, a epígrafe que gerou o nome e por fim
bairro(s) e CEP(s) que cortam o logradouro.
8.3.115.
Permitir a emissão da relação das transferências de Contadores realizadas em
determinado período e ainda possibilitar a seleção das que estão pendentes para análise,
bem como as deferidas e indeferidas. Possibilitar ainda emissão do relatório em formato
HTML, PDF e em planilha eletrônica, tipo Excel.
8.3.116.
Permitir ao fisco municipal efetuar o encerramento das declarações com
escrituração de serviços prestados, como também as sem movimento. Possibilitando
ainda controlar o valor do imposto pago a maior ou menor, gerando saldo da diferença ou
lançamento do novo valor do imposto.
8.3.117.
Permitir o compartilhamento de informações de condomínios cadastrados no
sistema de escrituração fiscal entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e
tributação, conforme pré-requisitos.
8.3.118.
Permitir forma de envio e recebimento de mensagens entre o fisco municipal e o
contribuinte por meio eletrônico, estando disponível dentro do sistema. A visualização da
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mensagem é identificada conforme o status, podendo ser: enviada, recebida ou ainda
excluída.
8.3.119.
Permitir ao fiscal ou qualquer cidadão validar os recibos da declaração de ISS,
podendo avaliar a autenticidade do recibo a qualquer momento. Exibindo as informações
como o nome, CNPJ/CPF do contribuinte, a data e hora do encerramento da declaração de
serviço e o código de controle do recibo de declaração de ISS.
8.3.120.
Permitir ao fiscal o cadastramento da faixa do imposto de renda. Permitindo
informar a faixa de renda, o percentual, o valor de dedução e o valor de desconto por
dependente. Todas essas informações são guardadas por data de vigência. Com isso, será
calculado o imposto de renda na emissão da nota avulsa de acordo com a faixa do imposto
de renda registrada pelo usuário.
8.3.121.
Permitir o compartilhamento do cadastro de agência bancária inserida no
sistema de escrituração fiscal entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e
tributação, conforme pré-requisitos.
8.3.122.
Permitir o compartilhamento de informações de contadores cadastrados no
sistema de escrituração fiscal entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e
tributação, conforme pré-requisitos.
8.3.123.
Permitir a emissão de relatório comparativo entre a movimentação de cartão
com a escrituração de serviços. Permitindo identificar diferenças entre os valores das
declarações de serviços prestados e as movimentações com cartão de crédito.
Possibilitando ainda a emissão do relatório em formato HTML, PDF e em planilha
eletrônica, com a ferramenta Excel.
8.3.124.
Permitir ao contribuinte na modalidade de ISS fixo declarar informações exigidas
pela legislação e pelo fisco municipal. O intuito é para que a fiscalização municipal
acompanhe toda a movimentação do contribuinte enquadrado na modalidade de ISS fixo e
com essas informações gerar o valor do ISS.
8.3.125.
Permitir que o fisco municipal disponibilize comunicados aos contribuintes.
Possibilitando configurar o destinatário da mensagem, podendo ser: para todos os
contribuintes, apenas os selecionados, ou ainda pelo ramo da atividade, por exemplo: os
contadores, as Instituições Financeiras, as Construtoras, como também enviar para os
optantes do Simples Nacional, definindo o período em que a mensagem será exibida.
8.3.126.
Possibilitar a solicitação da AIDF nos casos em que a empresa necessita
confeccionar documentos fiscais. O pedido é feito pelo contribuinte e/ou pela gráfica,
conforme parametrizado, e a autorização será concedida pelo fiscal da prefeitura.
Podendo ainda gerar taxa de liberação da AIDF em nome do contribuinte ou da gráfica,
como também fazer a emissão do comprovante de impressão dos documentos fiscais.
8.3.127.
Permitir que o fiscal faça a configuração da escrituração dos documentos fiscais,
possibilitando que seja escriturado com a alíquota zerada para os profissionais liberais
enquadrados no ISS Fixo.
8.3.128.
Permitir o cadastramento das despesas determinadas pelo fisco ou pela
legislação municipal para serem declaradas pelos contribuintes. Possibilitando assim, que
o fiscal analise essas informações e faça o lançamento arbitrado e ou estimado do ISS, e
também para os contribuintes enquadrados na modalidade de ISS fixo.
8.3.129.
Permitir ao fiscal o cadastramento de incentivos fiscais sobre o ISS. Permitindo
dentro do período definido a configurar o percentual de redução sobre a alíquota do ISS, a
alíquota mínima permitida, concedendo o incentivo no valor do ISS.
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8.3.130.
Permitir ao fisco analisar a solicitação de desligamento do Contador de
determinadas empresas, sem a necessidade de deslocar-se até a Prefeitura. Possibilitando
ao fiscal avaliar o pedido e tramitar o parecer, podendo ser deferido ou indeferido.
8.3.131.
Permitir ao fiscal a emissão do relatório dos contribuintes que estão impedidos
de escriturar os documentos fiscais devido um processo em andamento de fiscalização. O
relatório possibilita a seleção dos contribuintes pela situação atual ou o histórico de toda a
movimentação de impedimento da escrituração. Os dados exibidos oferecem ao fisco
identificar os contribuintes de acordo com as movimentações, segregando os que estão em
período de fiscalização, os que permitem modificar os documentos fiscais escriturados e
aqueles que o processo de fiscalização está encerrado.
8.3.132.
Permitir ao contador a fazer a escrituração de documentos fiscais de serviços
prestados de clientes vinculado ao seu escritório de contabilidade, de acordo com a
legislação municipal e as exigências adotadas pelo fiscal municipal. Possibilitando ainda a
identificação do usuário que efetuou os registros.
8.3.133.
Permitir o cadastro das infrações de acordo com a legislação do município.
Gerando assim o auto de infração para o contribuinte que encerrar a declaração de serviço
fora do prazo.
8.3.134.
Possibilitar a utilização do teclado virtual para digitação da senha de acesso,
tornando o processo de login mais seguro.
8.3.135.
Possibilitar a escrituração de documentos fiscais de serviço prestado de acordo
com a natureza da operação estabelecida em Lei para cada contribuinte. Oportunizando a
identificação da natureza da operação de cada documento fiscal escriturado, que pode ser:
Isento, Imune, não incidente, Exportação, Exigibilidade suspensa por decisão judicial ou
por procedimento administrativo. E ainda permitindo identificar os serviços prestados
dentro e fora do município.
8.3.136.
Disponibilizar ao fisco municipal a relação dos contribuintes que geraram o
recibo da declaração do ISS, e assim, comprovar o encerramento da declaração de serviços
com as informações pertinentes aos documentos fiscais escriturados para a competência.
O recibo exibe a quantidade, o valor escriturado, a dedução da base de cálculo e o valor do
imposto dos documentos fiscais segregados pela situação, sendo elas, os cancelados, os
anulados, os isentos, os retidos e os tributáveis, e ainda, o usuário que o encerrou, a data
de encerramento e o código do recibo para validação da autenticidade. Possibilitar ainda
emissão do relatório em formato HTML, PDF e em planilha eletrônica, tipo Excel.
8.3.137.
Oportunizar ao Fiscal Municipal a personalizar a Certidão de Baixa de Atividade
conforme modelo desejado pelo Fisco Municipal
8.3.138.
Possibilitar ao contribuinte a reabertura da declaração de serviços prestados na
existência da guia de recolhimento do ISS na situação de totalmente 'compensada' com a
utilização de saldo.
8.3.139.
Possibilitar ao contribuinte a emissão da nota avulsa demonstrando assim o
serviço prestado. Proporcionando a emissão, o cancelamento, a anulação da nota e a
emissão do boleto para efetuar o pagamento do imposto. Com o sistema configurado, é
possível demonstrar o valor do IRRF, da CSLL, da COFINS, do PIS, do limite do INSS, do
SEST/SENAT. Ainda conforme configuração, o contribuinte não conseguirá emitir a nota
avulsa acima do valor máximo do serviço por nota, como também a quantidade de notas
por dia, semana, mês ou ano. E ainda permite a retenção do ISS no pagamento do serviço
tomado pela Prefeitura.
8.3.140.
Possibilitar ao fisco municipal configurar a baixa da atividade econômica
automaticamente pelo Contador. Permitindo verificar a pendência financeira do
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contribuinte e a definição da quantidade de dias que será permitido para efetivar a baixa
da atividade no sistema.
8.3.141.
Possibilitar ao contribuinte a emissão do recibo de retenção de ISS dos
documentos fiscais escrituradas na situação de retidos. Nesse relatório proporciona a
identificação do contribuinte tomador, do prestador, os documentos ficais retidos, além da
data de encerramento e o número do recibo.
8.3.142.
Permitir ao contador a selecionar o cliente vinculado ao seu escritório de
contabilidade para que efetue as obrigações acessórias por competência conforme
determinado pela legislação.
8.3.143.
Permitir que o Contador faça a emissão da certidão de desligamento do contador.
Certificando que o contador cessa sua responsabilidade contábil em relação ao
contribuinte a partir da data do pedido de desligamento.
8.3.144.
Permitir ao fisco analisar a solicitação de transferência da responsabilidade
contábil de determinadas empresas, sem a necessidade de deslocar-se até a Prefeitura.
Possibilitando ao fiscal conceder ou indeferir o pedido de transferência.
8.3.145.
Possibilitar ao fisco municipal a emissão da nota avulsa para prestadores de
serviços que precisam demonstrar o serviço prestado. Proporcionando a emissão, o
cancelamento, a anulação da nota e a emissão do boleto para efetuar o pagamento do
imposto. Permitindo ainda a retenção ou o desconto do ISS no pagamento do serviço
tomado pela Prefeitura.
8.3.146.
Permitir que o fisco faça a configuração da escrituração dos documentos fiscais
para os contribuintes optantes do Simples Nacional que não registraram a receita bruta
dos últimos doze meses, possibilitando informar a alíquota do ISS calculada na
competência anterior ao da apuração.
8.3.147.
Permitir ao fisco municipal efetuar o encerramento das declarações com
escrituração de serviços prestados, como também as sem movimento. Possibilitando
ainda controlar o valor do imposto pago a maior ou menor, gerando saldo da diferença ou
lançamento do novo valor do imposto.
8.3.148.
Oportunizar ao Contador o encerramento da declaração de serviços prestados
para o contribuinte optante do Simples Nacional, se assim o sistema estiver configurado,
permitindo ainda registrar informações sobre a movimentação fiscal no período, como o
valor do serviço, o valor do imposto, a alíquota e o nº do DAS.
8.3.149.
Permitir a conferência da escrituração das contas de serviços prestados de
determinado período. Possibilitando ao fisco a verificação separada das informações de
cada conta de serviço. Permitindo identificar os valores gerados do serviço, a alíquota de
cada conta, o valor do imposto e ainda os valores cancelados e as retenções. Possibilitar
ainda emissão do relatório em formato HTML, PDF e em planilha eletrônica, tipo Excel.
8.3.150.
Proporcionar ao contribuinte a possibilidade de encerrar a declaração de
serviços prestados sem nenhum documento fiscal escriturado, como também o
encerramento sem movimento.
8.3.151.
Possibilitar que o fisco faça a configuração do encerramento da declaração
retificadora de serviço, possibilitando ao contribuinte escolher a forma de gerar o
lançamento se o imposto for a menor, permitindo, gerar o saldo da diferença ou gerar
novo lançamento caso o anterior ainda esteja em aberto.
8.3.152.
Possibilitar o cadastro dos usuários da Prefeitura que farão uso do sistema,
possibilitando através das configurações de usuários a conceder ou bloquear as
permissões das funcionalidades individual ou por grupos de usuários. Possibilitando
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ainda o cadastro, a alteração e o reenvio da senha do usuário individual ou do grupo. E
também preservando a segurança e o sigilo das informações.
8.3.153.
Possibilitar ao contribuinte tomador de serviço a emissão da guia para o
recolhimento do ISS para determinado documento fiscal ou prestador. Para isso, o fisco
municipal deve conceder permissão ao contribuinte, e disponibilizando a guia de
recolhimento através da geração de nova declaração de serviço tomado para aquele
documento fiscal ou prestador selecionado pelo usuário.
8.3.154.
Permitir ao fiscal configurar a Taxa Especial. Permitir determinar o valor da taxa,
o convênio bancário específico conforme determinado pela Prefeitura, e possibilitando
parametrizar a data de início que a taxa será gerada para o respectivo valor.
8.3.155.
Possibilitar aos contribuintes consultar a situação dos arquivos importados.
Permitindo a identificação dos arquivos e das informações inconsistentes. Possibilitando o
estorno dos arquivos, o registro da data do processamento do arquivo e a quantidade de
documentos escriturados para realizar a conferência. Ainda é possível fazer download a
qualquer tempo do arquivo importado.
8.3.156.
Permitir ao fisco municipal determinar a quantidade de dias de validade da
solicitação de acesso. Depois desse prazo, o acesso será possível somente com nova
solicitação.
8.3.157.
Possibilitar ao fisco municipal, através do ambiente do fiscal, acessar o ambiente
do contribuinte e permitir a visualização das informações registradas.
8.3.158.
Possibilitar ao contribuinte informar a dedução por competência para a
declaração de serviço prestado. Possibilitando o rateio do valor de dedução para todos os
documentos fiscais escriturados na referida competência. Possibilitando ainda definir os
contribuintes que terão permissão para informar a dedução por competência.
8.3.159.
Permitir o compartilhamento do cadastro de banco inserido no sistema de
escrituração fiscal entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e tributação, conforme
pré-requisitos.
8.3.160.
Permitir que o fiscal faça a configuração da escrituração dos documentos fiscais,
permitindo que o contribuinte optante ou não do Simples Nacional, possa informar
qualquer percentual no campo alíquota, no momento de escriturar o documento fiscal de
serviço prestado.
8.3.161.
Permitir ao fisco municipal configurar o sistema para exigir a assinatura digital
na escrituração dos documentos fiscais. Possibilitando a assinatura dos documentos
fiscais de serviços prestados ou tomados conforme configurado pela Prefeitura,
permitindo que o Contador faça a assinatura da declaração de seus clientes/contribuintes,
como também permitir aos sócios assinarem através de seu e-CPF.
8.3.162.
Possibilitar ao fisco municipal a configurar a data de vencimento do auto de
infração.
8.3.163.
Permitir ao fiscal a análise dos pedidos de reabertura da declaração de serviço
prestado solicitada pelo contribuinte, possibilitando assim efetuar alterações nos
documentos fiscais escriturados. Com permissão ao fisco municipal de deferir ou indeferir
a solicitação, bem como configurar para que a reabertura seja efetuada automaticamente.
8.3.164.
Permitir ao fiscal a emissão de relatório que apresentem as informações das
declarações de serviços. O relatório permite identificar as informações incoerentes e
assim tomar providências sobre as ocorrências indevidas. O fisco pode gerar as
informações de acordo com a sua necessidade, selecionando os contribuintes que não
possuem escrituração dos documentos em determinada competência, as declarações que
ainda não foram encerradas, buscar somente as declarações que não possuem
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documentos fiscais escriturados, e ainda declarações com ou sem o pagamento do
imposto. Possibilitar ainda emissão do relatório em formato HTML, PDF e em planilha
eletrônica, tipo Excel.
8.3.165.
Possibilitar que o fisco faça a configuração do encerramento da declaração de
serviço prestado, permitindo a geração do lançamento do ISS dos contribuintes optantes
pelo Simples Nacional, inclusive o MEI. Posteriormente como consequência o lançamento
será enviado para o sistema de arrecadação tributária, com o intuito de controlar os
inadimplentes e a verificar os débitos pendentes na emissão da certidão negativa de
débitos.
8.3.166.
Permitir o compartilhamento de informações de nota avulsa cadastrados no
sistema de escrituração fiscal entre os sistemas de tributação, conforme pré-requisitos.
8.3.167.
Proporcionar ao contribuinte estabelecido e os não estabelecidos a possibilidade
de consultar a guia de recolhimento dos tributos. Exibindo as informações de determinada
competência, como a data de vencimento, valor do imposto, saldo utilizado, o valor dos
acréscimos na situação da guia, podendo ser: aberta, paga e abaixo do limite. Permitindo
selecionar a guia de determinada competência, da situação que pode ser para, aberto e
abaixo do limite, e ainda selecionar pelo tipo da declaração que pode ser serviço prestado
ou tomado.
8.3.168.
Permite ao fisco municipal personalizar o Recibo de Declaração de ISS
Retido/Substituição Tributária no formato desejado. Podendo definir o uso do modelo
padrão, ou o modelo personalizado com base nas informações que o sistema fornece.
8.3.169.
Permitir a geração do valor do Auto de Infração de acordo com os critérios
adotados pelo fisco e/ou pela legislação municipal. Possibilitando determinar o valor do
auto de infração conforme o tipo de pessoa física ou jurídica, o regime tributário do
contribuinte, inclusive MEI, diferenciando a infração para serviço prestado e/ou tomado,
para a modalidade de ISS fixo, homologado e ou estimado, atendendo as necessidades
adotadas pela Prefeitura.
8.3.170.
Possibilitar que o recebimento dos documentos fiscais de serviços prestados
emitidos eletronicamente sejam escriturados automaticamente no sistema de
escrituração fiscal após sua emissão. Possibilitando através da configuração do sistema a
permissão para a escrituração automática, inclusive definindo o tipo da pessoa física e/ou
jurídica. O processo deve receber as condições de pagamento da nota fiscal eletrônica.
8.3.171.
Oportunizar ao fiscal mecanismos de pesquisa das rotinas do sistema, e ainda,
possibilitando o acesso a respectiva funcionalidade.
8.3.172.
Possibilitar o cadastro de série das notas fiscais manuais. Considerando o
número de série para controlar a escrituração e ainda possibilitando o cruzamento de
documentos fiscais considerando o número da série e também o controle da autorização
de impressão dos documentos fiscais.
8.3.173.
Proporcionar aos contribuintes a consulta da declaração de serviços tomados,
visualizando a situação, que pode ser: aberta, encerrada e sem movimento, demonstrando
a quantidade de documentos escriturados, o valor do serviço, a base de cálculo e o valor
do imposto. E ainda oportunizar aos contribuintes a identificação das declarações de
serviços tomados que estão em processo de fiscalização, as que possuem auto de infração,
as encerradas pelo contador e visualizar a declaração assinada digitalmente.
8.3.174.
O sistema deve exibir além do filtro por exercício, possibilitar filtrar por
competências e situação da declaração.
8.3.175.
Por padrão o sistema deve exibir as seguintes informações ao acessar a página de
declaração:
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8.3.175.1.Exercício configurado na entidade
8.3.175.2.Situação das declarações em abertas e não iniciadas;
8.3.175.3.Todas as competências;
8.3.176.
Permitir a personalização de novos campos em vários cadastros do sistema,
como o de bairros, logradouros e pessoas. Possibilitando definir o tipo do campo que pode
ser: texto, número inteiro e decimal, percentual, seleção múltipla, seleção simples e data.
Atendendo assim as necessidades cadastrais adotadas pela Prefeitura.
8.3.177.
Permitir ao fisco municipal acompanhar a movimentação da AIDF. Possibilitando
a emissão do relatório com informações de modelo resumido, apresentando a situação da
AIDF, a sequência dos documentos fiscais, a gráfica entre outras informações. Já no
modelo completo ainda é possível identificar os documentos fiscais escriturados.
Possibilitar ainda emissão do relatório em formato HTML, PDF e em planilha eletrônica,
tipo Excel.
8.3.178.
Possibilitar que o fisco municipal personalize a nota avulsa no formato desejado.
Podendo definir o uso do modelo padrão, disponibilizado pelo sistema, ou o modelo
personalizado com base nas informações que o sistema fornece.
8.3.179.
Possibilitar a escrituração de documentos fiscais de serviços prestados conforme
o enquadramento do contribuinte, que pode ser: escrituração normal, escrituração para as
construtoras, escrituração para outas entidades e escrituração para condomínios.
8.3.180.
Permitir que o fiscal faça a configuração da escrituração simplificada, permitindo
que seja escriturado o serviço não contido para o Prestador, e vinculando
automaticamente a nova atividade no cadastro do contribuinte.
8.3.181.
Permite ao fisco municipal personalizar o Comprovante de validação de Recibos
de ISS no formato desejado. Podendo definir o uso do modelo padrão, disponibilizado pelo
sistema, ou o modelo personalizado com base nas informações que o sistema fornece.
8.3.182.
Permitir ao usuário cadastrar e consultar loteamentos, apresentando o seu nome,
município e bairro que se encontra localizado, área comum, área total dos lotes e área
remanescente, informando ainda quantidade de lotes, quadras e lotes caucionados e por
fim a data de aprovação, criação e liberação do loteamento.
8.3.183.
Permitir que o contador faça a solicitação de transferência da responsabilidade
contábil de determinadas empresas, sem a necessidade de deslocar-se até a Prefeitura.
Possibilitando ao contador atual informar o novo responsável contábil.
8.3.184.
Permitir ao contribuinte declarar as despesas e outros gastos exigidos pela
legislação e pelo fisco municipal. O intuito é que a fiscalização municipal acompanhe toda
a movimentação do contribuinte e compare com os valores dos serviços e do ISS
escriturado e pagos.
8.3.185.
Permitir ao usuário cadastrar feriados existentes, definindo as datas e
abrangência que pode ser municipal e estadual, no que trata feriados federais, sábados e
domingos é controlado automaticamente pelo sistema. Este cadastro possibilita a
cobrança de acréscimos somente para o período definido como dias úteis.
8.3.186.
Permitir aos contribuintes estabelecidos e os não estabelecidos a escriturarem os
documentos fiscais de serviços prestados de acordo com a legislação municipal e as
exigências adotadas pelo fiscal municipal. Permitindo a escrituração de todos os tipos de
documentos, sendo eles, cupom fiscal, nota conjugada, recibo, nota fiscal, entre outros
adotados pelo fisco. E ainda registrar o número, data de emissão, série, a situação da nota,
a situação tributária, bem como a natureza da operação.
8.3.187.
Permitir ao contribuinte a emissão da guia de recolhimento do auto de infração
com desconto até a data de vencimento. Possibilitando a emissão do boleto para o
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pagamento da penalidade com desconto até a data de vencimento e depois dessa data
possibilitando a emissão com o valor original.
8.3.188.
Permitir a criação de critérios de validação para serem aplicados na liberação da
autorização de impressão de documentos fiscais - AIDF conforme determinado pelo fisco
e/ou pela legislação municipal. Possibilitando a geração da Taxa de liberação da AIDF
conforme valores e regras adotados pela legislação, como também validar as informações
conforme o tipo de pessoa física ou jurídica, o regime tributário do contribuinte, inclusive
MEI, para a modalidade de ISS fixo, homologado e ou estimado, atendendo as
necessidades adotadas pela Prefeitura.
8.3.189.
Permitir ao contribuinte declarar taxas diversas conforme exigido pela legislação
e pelo fiscal municipal. Permitindo a geração do valor de taxas diversas através dos dados
do contribuinte, do documento fiscal, paracom isso gerar o valor da taxa para efetuar o
pagamento.
8.3.190.
Permitir que o fisco municipal faça a emissão da certidão de desligamento do
contador. Nesse documento se certifica que o Contador cessa sua responsabilidade
contábil em relação ao contribuinte a partir da data do pedido de desligamento.
Possibilitar ainda emissão do relatório em formato HTML, PDF e em planilha eletrônica,
tipo Excel.
8.3.191.
Permitir ao Contador a emitir a relação das transferências de Contadores
realizadas em determinado período e, ainda possibilita a seleção das que estão pendentes
para análise, bem como as deferidas e indeferidas.
8.3.192.
Disponibilizar o controle de saldos que serão restituídos em competências
futuras. Os saldos são inseridos manualmente ou gerados automaticamente na reabertura
da declaração de serviço. No método automático será permitido através das
configurações. A restituição permite ao contribuinte que abata o valor do saldo no
encerramento da declaração de serviço. Possibilitando ainda, que o fiscal faça a consulta
dos saldos, inclusive os bloqueados e liberados. O controle dá permissão ao fisco em
bloquear e liberar o saldo disponível a ser utilizado pelo contribuinte.
8.3.193.
Permitir que o fisco municipal faça a emissão do comprovante de transferência
de Contadores. Nesse documento, comprova a transferência da responsabilidade contábil
entre os Contadores a partir da data do pedido de transferência, e ainda possibilita a
identificação do contribuinte, do Contador atual e do Contador antigo. Possibilitar ainda
emissão do relatório em formato HTML, PDF e em planilha eletrônica, tipo Excel.
8.3.194.
Permitir o compartilhamento de informações de feriados cadastrados no sistema
de escrituração fiscal entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e tributação,
conforme pré-requisitos.
8.3.195.
Permitir forma de envio e recebimento de mensagens entre o fisco municipal e o
contribuinte por meio eletrônico, estando disponível dentro do sistema. A visualização da
mensagem é identificada conforme o status, podendo ser: enviada, recebida ou ainda
excluída.
8.3.196.
Permitir ao contribuinte emitir o relatório da escrituração dos documentos
fiscais de serviços prestados. Possibilitando identificar as informações por competências e
a visualização da data de emissão, número, o serviço prestado, o local da prestação do
serviço, o valor, as deduções e o valor do imposto. Possibilitar ainda emissão do relatório
em formato HTML, PDF e em planilha eletrônica, tipo Excel.
8.3.197.
Permitir ao contribuinte declarar informações específicas determinadas pelo
fisco ou pela legislação municipal. Levando em consideração os contribuintes do tipo
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especial que devem informar os dados da movimentação fiscal, contábil e outras
determinadas pelo fisco municipal.
8.3.198.
Permitir que o Contador faça a emissão do comprovante de transferência do
responsável contábil. Comprovando assim a transferência entre os contadores a partir da
data do pedido de transferência, como também possibilita a identificação do contribuinte,
do contador atual e do Contador antigo.
8.3.199.
Permitir o compartilhamento de informações de logradouros cadastrados no
sistema de escrituração fiscal entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e
tributação, conforme pré-requisitos.
8.3.200.
Possibilitar ao fisco municipal a configurar o sistema para que os prestadores de
serviço façam a emissão da nota avulsa somente após efetuado o recolhimento da guia
pagamento.
8.3.201.
Possibilitar centralizar todas as informações dos contadores, como também a
relação das empresas sob sua responsabilidade, informando assim o usuário vinculado a
contabilidade.
8.3.202.
Permitir a assinatura da escrituração dos documentos fiscais automaticamente a
partir do certificado A3, previamente importado para determinado usuário. Uma vez que
o Certificado A3 estiver importado, o sistema deve identificá-lo e utilizá-lo independente
do computador em que a escrituração está sendo feita.
8.3.203.
Permitir o compartilhamento de informações de entidades especiais cadastrados
no sistema de escrituração fiscal entre os sistemas de tributação, conforme pré-requisitos.
8.3.204.
Permitir o compartilhamento do parâmetro que indica que o contribuinte EPP e
optante do simples nacional irá aplicar a alíquota do município conforme indicado no
sistema de escrituração fiscal entre os sistemas de emissão de nota eletrônica, conforme
pré-requisitos.
8.3.205.
Permitir o compartilhamento de informações de incentivo fiscal cadastrados no
sistema de escrituração fiscal entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e
tributação, conforme pré-requisitos.
8.3.206.
Possibilitar o cadastro dos usuários da empresa que farão uso do sistema,
possibilitando através das configurações de usuários, conceder ou bloquear as permissões
das funcionalidades individualmente ou por grupos de usuários. Possibilitando ainda o
cadastro, a alteração e o reenvio da senha do usuário individual ou do grupo. E também
preservando a segurança e o sigilo das informações.
8.3.207.
Possibilitar ao fiscal da Prefeitura conceder a AIDF para as empresas que
necessitam confeccionar os documentos fiscais. O pedido é feito pelo contribuinte e
autorizado pela Prefeitura.
8.3.208.
Permitir o compartilhamento de informações de bairros cadastrados no sistema
de escrituração fiscal entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e tributação,
conforme pré-requisitos.
8.3.209.
Permitir ao contribuinte o encerramento da declaração de serviços tomados.
Nesse processo, o sistema gera o valor do ISS com incentivo fiscal e com o abatimento de
saldos se assim estiver configurado. Também gera o valor da taxa diversa e do auto de
infração, disponibilizando o lançamento para o sistema de tributação.
8.3.210.
Proporcionar ao contribuinte visualizar as informações cadastrais registradas na
Prefeitura. Demonstrando o endereço, os dados jurídicos, como CNPJ, porte da empresa,
informações da junta comercial, como também a modalidade do ISS, a identificação do
ramo de atividade conforme a legislação em vigor, a opção pelo Simples Nacional, as datas
de início e baixa de atividade, entre outras.
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8.3.211.
O sistema possibilita ao fisco municipal efetuar a configuração do sistema Livro
Eletrônico, para gerar um valor mínimo de ISSQN, para contribuintes que efetuarem a
declaração sem movimento em uma determinada competência.
8.3.212.
Deve ser possível ao fiscal do município, configurar o sistema para obrigar o
contribuinte/contador a efetuar a declaração do valor de faturamento bruto antes de
efetuar o encerramento de qualquer declaração de serviços, possibilitando ainda
determinar se esta configuração será realizada somente para serviços prestados, somente
para serviços tomados ou para ambos os tipos.
8.3.213.
Possibilitar no ambiente fiscal, demonstrar guias que ocorreram alguma falha no
momento do registro bancário de forma automática. Possibilitando ao usuário enviar
novamente esses registros que apresentam inconsistências.
8.3.214.
Possibilitar a interação dos dados de lançamentos e pagamentos com o sistema
tributário, para que as guias geradas pelo sistema de escrituração fiscal possam constar
no sistema Tributário, mantendo ainda, em ambos os sistemas, o status atualizado do
pagamento.
8.3.215.
O sistema deve possibilitar ao usuário selecionar um vencimento diferenciado
para declaração de serviços tomados.
8.3.216.
O programa deve permitir gerar o vencimento da guia de pagamento para:
8.3.216.1.Declaração de serviços tomados;
8.3.216.2.Declaração simplificada de serviços tomados;
8.3.217.
Permitir que o fiscal realize a manutenção na lista de serviço da Lei
Complementar 116/2003. Possibilitando informar a alíquota de cada serviço, bem como a
dedução na base de cálculo de determinado serviço, definir os serviços que incidem ISS no
local da prestação, permitindo ainda vincular a cada item da lista de serviço o código do
CNAE e armazenando do histórico de alterações da alíquota. Permitindo que fisco faça a
configuração do sistema para utilizar a lista de serviço de acordo com a legislação em
vigor.

8.4. MODULO GESTÃO TRIBUTÁRIA

8.4.1. Possuir integração com o sistema de procuradoria do município, que possibilite à
integração dos dados pertinentes a emissão da petição para ajuizamento e ao
acompanhamento do trâmite jurídico e a importação dos dados necessários à
identificação dos ajuizamentos, sem que haja a necessidade de redigitação em ambas as
operações.
8.4.2. Permitir a integração de todos os tributos com a Contabilidade Pública, registrando todas
as movimentações efetuadas em algum tributo nas respectivas contas contábeis.
8.4.3. Listar todos os cadastros de um determinado contribuinte e, da lista, possibilitar
navegação para o atendimento ao cidadão ou abrir o cadastro específico.
8.4.4. Permitir ao fisco municipal registrar os documentos necessários para realização do
cadastro do econômico.
8.4.5. Permitir ao usuário responsável pela dívida ativa realizar o estorno de inscrição em
dívida.
8.4.6. Permitir ao responsável pela arrecadação realizar a configuração da ordem na qual os
créditos tributários devem ser quitados.
8.4.7. Permitir ao responsável pela arrecadação municipal realizar o controle de saldo devedor
para contribuições de melhorias.
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8.4.8. Permitir ao fisco municipal realizar a emissão de Certidão de Transferência de Imóveis,
com layout e informações personalizáveis.
8.4.9. Permitir cadastramento de informações de logradouros e serviços urbanos disponíveis em
cada quadra do logradouro: tipo de coleta de lixo, iluminação pública, placas de
publicidades, hidrantes, rede de esgoto, transporte coletivo, etc., armazenando histórico
destas informações.
8.4.10. Permitir realizar o parcelamento dos valores dos processos de ITBI, possibilitando a
escolha do tipo de juros de parcelamento a ser utilizado entre simples e composto.
8.4.11. Permitir alterar a base de cálculo, realizar emissão de prévia, emitir guia de pagamento
do ITBI e transferência de imóveis, vetando, opcionalmente, quando o imóvel possuir
débitos em aberto ou estiver em dívida ativa, permitindo escolher as unidades que se
deseja realizar a transferência.
8.4.12. Possuir rotina de lançamento do ISSQN fixo anual, fixo mensal para os profissionais
autônomos, geração de guias de recolhimento de estimativa para os contribuintes
estimados dispensados da declaração de documentos fiscais através do cadastramento de
grupos de contribuintes ou de acordo com a atividade do contribuinte permitindo a
parametrização da data de vencimento das parcelas, do número de parcelas e o do valor a
ser lançado de acordo com o grupo ou atividade do contribuinte, possibilitando a geração
individual para um contribuinte ou em lote para todos os contribuintes;
8.4.13. Possibilitar realizar, opcionalmente, a transferência automática de propriedade dos
imóveis envolvidos nos processos de ITBI quando do seu pagamento.
8.4.14. Permitir a utilização de diversas alíquotas (no mínimo três) para cobrança do ITBI,
inclusive no mesmo processo de transferência.
8.4.15. Permitir o cálculo automático do ITBI com base em tabelas parametrizáveis de valores e
alíquotas.
8.4.16. Possuir tabelas parametrizáveis com as atividades econômicas, estruturadas por código,
grupos, parâmetros para cálculo e lançamento dos tributos em cada atividade econômica.
8.4.17. Possibilitar de forma prametrizada, a adaptação integral do cadastro mobiliário
(econômico) ao estabelecido pelo Código Tributário Municipal, bem como por qualquer
outro conjunto de leis ou normativas em vigor, de qualquer nível, que estejam no contexto
de atuação da solução.
8.4.18. Ter opção para cadastrar fórmulas de juros de financiamentos para refinanciamento de
débitos correntes e dívida ativa, vencidos ou a vencer, podendo cobrar ou não taxa de
expediente.
8.4.19. Aplicar correção monetárias para reparcelamentos de acordo com forma de correção
pré-cadastrada.
8.4.20. Possuir demonstrativo analítico dos débitos inscritos em dívida ativa.
8.4.21. Requerer o contribuinte responsável pelo parcelamento no momento da efetivação no
sistema.
8.4.22. Possibilitar que a planta de valores seja configurável, baseada no boletim de cadastro e
na localização do imóvel.
8.4.23. Permitir que seja cadastrada a Melhoria e relacionados os imóveis que fizerem parte da
mesma.
8.4.24. Possibilitar que a baixa de arquivos de arrecadação fornecidos pelos bancos seja
efetuada em segundo plano, apenas notificando o usuário sobre o andamento e finalização
do processo.
8.4.25. Possibilitar que a baixa de um débito seja feita de forma parcial, sendo ele lançamento de
exercício, em dívida e parcelamento de dívida.
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8.4.26. Possibilitar que o contribuinte solicite isenção para um crédito tributário via portal,
onde que o contribuinte será isento do pagamento das taxas de expediente para emissão
do carnê, ficando a sob responsabilidade do contribuinte a emissão do boleto através do
portal do cidadão.
8.4.27. Conter histórico de todo o processamento de arquivos magnéticos que contém
informações dos pagamentos realizados, podendo inclusive fazer download do arquivo e
consultar suas críticas a qualquer momento.
8.4.28. Possibilitar que o lançamento de um crédito tributário seja considerado o desconto
diferenciado, ou seja, um desconto reduzido para contribuintes que possuírem débitos
vencidos junto ao município.
8.4.29. Permitir configurar diversos tipos de isenções bem como a identificação da sub-receita
que poderá ser isenta.
8.4.30. Possibilitar configurar um valor mínimo para o lançamento de um crédito tributário de
acordo com cada classificação, permitindo informar um valor mínimo para o total do
débito e também por parcela.
8.4.31. Permitir que no ato do lançamento de um crédito tributário possa ser optado entre qual
a forma de pagamento desejada para pagamento, como principal.
8.4.32. Permitir a simulação de atualização de valores de multa e juros e correção por receita,
sem a necessidade geração de lançamento pelo sistema.
8.4.33. A guia de ISSQN inscrita em dívida ativa deverá ficar disponível em tempo real para o
para execução judicial no controle de ajuizamento do sistema de tributos;
8.4.34. Permitir o parcelamento, reparcelamento e desparcelamento de débitos de qualquer
natureza, inclusive os inscritos em dívida ativa e não executados, com a criação de regras
parametrizáveis aplicadas no controle destas operações, possibilitando a emissão de guias
de recolhimento e dos termos de parcelamento, realizando a gestão integral da carteira.
8.4.35. Permitir o cálculo e lançamento do ISSQN Fixo Anual, ISSQN Estimativa Fiscal, ISSQN
sujeito à homologação (inclusive ISSRF), Taxa de Licença Anual, Ambulante, Eventual e de
utilização de logradouros públicos, levando em conta períodos proporcionais e tabelas
com faixas de valores por atividades ou grupo de atividades de qualquer natureza,
prevendo também descontos parametrizáveis.
8.4.36. Gerenciar operações de Suspensão de Créditos Tributários ou Não Tributários.
8.4.37. Gerenciar as operações de Extinção por pagamento, decisão administrativa, decisão
judicial, remissão, prescrição, compensação e dação em pagamento.
8.4.38. Possibilitar de forma parametrizada, a sua adaptação integral ao estabelecido pelo
Código Tributário Municipal, bem como por qualquer outro conjunto de leis ou
normativas em vigor, de qualquer nível, que estejam no contexto de atuação da solução.
8.4.39. Possibilitar a configuração do parcelamento de dívida ativa, podendo parcelar várias
receitas, conceder descontos através de leis municipais, estabelecendo um valor mínimo
por parcela e período de vigência da lei.
8.4.40. Possibilitar que na rotina de cálculo de IPTU e Taxas seja possível definir um valor
mínimo de determinado tributo calculado.
8.4.41. Disponibilizar consulta da movimentação tributária para confrontar com os valores
contabilizados, permitindo filtrar por período, bem como exibir os valores de forma
detalhada para conferência, entre reconhecimento de receita, valores pagos, pagos a
maior, pago a menor, pagos duplicados, descontos, cancelamentos, isenções, remissões,
prescrições, dação em pagamento, restituições e compensações.
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8.4.42. Possibilitar simulações de lançamentos de qualquer receita, não interferindo nos
lançamentos que estão ativos a partir da simulação pode-se efetivar o respectivo
lançamento.
8.4.43. Efetuar o cálculo do valor das taxas de alvará de acordo com a legislação.
8.4.44. Permitir o gerenciamento de tabelas, conforme legislação vigente, para avaliação de
imóveis: faixa de valores, planta de valores para imóveis prediais e territoriais, tipos de
uso do solo, tipos de taxas, zonas fiscais.
8.4.45. Permitir a informação e armazenando do histórico dos proprietários anteriores
(histórico de transferência de imóvel)
8.4.46. Permitir o gerenciamento de contribuintes, pessoa física e/ou jurídica, contendo
endereço de localização, de correspondência e de cobrança, efetuando validação para que
não ocorra duplicidade de CPF e CNPJ.
8.4.47. Possibilitar o registro numérico da inscrição cadastral do imóvel conforme critério
adotado pela contratante.
8.4.48. Permitir o controle e gerenciamento dos lançamentos e da dívida ativa do município;
8.4.49. Permitir o cadastramento e o controle do ITBI para imóveis rurais, com obrigatoriedade
de relacionamento com o cadastro imobiliário rural.
8.4.50. Possuir rotinas de enquadramento de contribuintes para cálculo do valor do imposto
conforme seja fixo ou variável.
8.4.51. Gerenciar a averbação/transferência de imóveis.
8.4.52. Possuir mecanismo de classificação de receita por tributo de acordo com o plano de
contas da receita do exercício contábil, sendo que deve ser possível classificar quanto seu
exercício de origem, situação e também percentual de rateio.
8.4.53. Controlar a geração de cálculo e emissão de notas avulsas, impressas pela secretaria de
finanças;
8.4.54. Possuir opção para verificar os históricos das alterações cadastrais (cadastro de
contribuintes, cadastro imobiliário e cadastro mobiliário) efetuadas por determinados
usuários, por data ou por processo de alteração. Tendo também a opção de emitir
relatório do histórico;
8.4.55. Possuir rotina para auditoria dos valores recolhidos pelas instituições financeiras
arrecadadoras e repassados ao Tesouro Municipal, acusando discrepâncias nos valores
devidos e prazos de repasse.
8.4.56. Gerenciar as tabelas de controle do endereçamento e das faces de quadras legais,
integralmente relacionadas à tabela de zonas cadastrais imobiliárias do município.
8.4.57. Possibilidade de vincular profissionais previamente cadastrados, como contadores,
administradores, etc.Possuir rotina de baixa automática de arquivos de retorno bancário,
com identificação de banco, conta bancária, convênio e data de crédito automaticamente
de acordo com o arquivo.
8.4.58. Possuir cadastro da lista de serviços.
8.4.59. Possibilidade de cadastrar quantos proprietários forem necessários, com tipos de
vínculos diferente.
8.4.60. Permitir o cadastro das atividades no padrão CNAE, atendendo ao padrão nacional de
codificação de atividades econômicas e permite que a administração classifique as pessoas
jurídicas e físicas com maior detalhamento.
8.4.61. Permitir que o usuário possa configurar novas informações vinculadas ao cadastro
econômico-fiscal.
8.4.62. Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício.
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8.4.63. Possibilitar o parcelamento de débitos do contribuinte, de diversas origens e exercícios,
mantendo informações sobre a origem dos créditos fiscais.
8.4.64. Propiciar junção de dívidas para cobrança administrativa/judicial por no mínimo as
seguintes formas, Contribuinte, Classificação da Receita, Ano de Lançamento, Cadastro
Imobiliário, Cadastro Econômico.
8.4.65. Controlar as dívidas ativas, gerando informações sobre e no ato da inscrição (livro, folha,
data e número da inscrição), com cálculos de atualizações e acréscimos legais.
8.4.66. Possuir demonstrativo dos débitos ajuizados, pagos, abertos, cancelados, emitidos por
contribuinte, imóvel ou econômico.
8.4.67. Possuir rotinas de inscrição em dívida ativa dos tributos e outras receitas vencidas e não
pagas, registradas na conta corrente fiscal, de acordo com a legislação.
8.4.68. Possibilitar inserir de forma manual informação referente ao histórico do cadastro
imobiliário.
8.4.69. Possibilitar informar os corresponsáveis da dívida ativa, com possibilidade de listar os
mesmos nas notificações, CDA’s, carnês e qualquer texto em que seja necessário.
8.4.70. Permitir que os campos que compõem a inscrição imobiliária sejam configuráveis,
podendo alterar a ordem, tamanho e a descrição dos campos. Estes campos devem
permitir a inclusão de informações alfanuméricas, caso seja necessário.
8.4.71. Permitir prorrogar os vencimentos sem cobrança de multa e juros individualizada por
cadastro, sub-receita ou forma de pagamento.
8.4.72. Possibilitar cadastramento imobiliário rural, com campos configuráveis conforme
boletim cadastral da prefeitura, bem como, poder informar seus responsáveis e demais
proprietários do Imóvel e ainda possibilitar que sobre o mesmo incida o Imposto de
Transmissão Inter Vivos, nos casos especificados em Lei.
8.4.73. Possibilitar o cadastro de mais de um contribuinte por imóvel, de acordo com sua
respectiva fração ideal ou percentual.
8.4.74. Permitir informar endereço de correspondência com as seguintes opções: endereço
alternativo, contribuinte, responsável, imóvel, imobiliárias.
8.4.75. Possibilitar a cobrança ou não da taxa da coleta de lixo para cada unidade imobiliária, de
acordo com a utilização da edificação.
8.4.76. Possibilitar que na geração da Nota Avulsa, seja verificado os débitos do prestador e
tomador de serviço
8.4.77. Possibilitar a extinção de débitos por serviços não realizados.
8.4.78. Possibilitar gerenciamento de solicitações de Trânsito.
8.4.79. Possuir tabelas parametrizáveis de valores, que permitam o cálculo automático de
qualquer taxa controlada pelo sistema, previstos na legislação municipal, sem a
necessidade de digitação manual do valor final.
8.4.80. Permitir a emissão de guias de recolhimento em padrão bancário, com automático
cálculo de acréscimos quando em atraso, possibilitando a configuração e emissão de
diversos layouts.
8.4.81. Possibilitar que no final de cada mês seja realizada integração dos saldos de tributos em
aberto na arrecadação com as respectivas contas contábeis de reconhecimento de receita.
8.4.82. Possibilitar definir desconto para emissão de guia unificada, podendo conceder desconto
na multa ou juros.
8.4.83. Possibilitar realizar compensação de valores, sendo que os créditos pagos a maior, pagos
duplicados ou até pagos de forma equivocadas possam ser compensados com outros
créditos do mesmo contribuinte que estejam em aberto, podendo compensar o crédito em
aberto em sua totalidade ou não.
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8.4.84. Possibilitar que um processo de cálculo de crédito tributário que esteja como simulado,
possa ser excluído do sistema para realização de um novo cálculo.
8.4.85. Possibilitar classificar o tributo entre Imposto, Taxa ou Contribuição de Melhoria.
8.4.86. Possibilitar definir a quantidade de tributos necessários para o cálculo de qualquer taxa
ou imposto realizada pelo município.
8.4.87. Possuir guia unificada, possibilitando a seleção dos diversos tributos (IPTU, ISS, Dívida
Ativa, Contribuição de Melhoria, Parcelamentos e demais) que devem ser impressos na
guia, bem como restringir a emissão das guias únicas por entidade.
8.4.88. Permitir a emissão da certidão positiva, negativa e positiva com efeito negativo
automaticamente, para diversas finalidades (configuráveis) para imóveis, econômicos ou
contribuintes, verificando os débitos eventualmente existentes de todas as receitas.
8.4.89. Possibilitar definir forma de cálculo de correção, multa e juros onde seja permitido
informar a data de início para a regra de cálculo bem como, definir a forma de cálculo
antecessora.
8.4.90. Possibilitar realização de recálculos de lançamentos sempre que necessário.
8.4.91. Possibilitar o cadastro de dias não úteis para fins de cálculo de atualização monetária.
8.4.92. Permitir emissão da Nota Fiscal Avulsa somente após quitação do imposto devido pelo
prestador de serviços incidente na mesma.
8.4.93. Permitir o gerenciamento da planta de valores do município, tendo o controle sobre os
distritos, setores, logradouro, seção, lado da seção, valor por metro quadrado, data de
inclusão e data de baixa, iluminação, coleta de lixo, limpeza, asfalto ou outro serviço que
venha a existir, efetuando controle para o exercício e próximos.
8.4.94. Permitir cobrança anual pelo usuário de serviços de taxas diversas (coleta de lixo,
limpeza urbana, iluminação pública, etc.).
8.4.95. Permitir a criação de cadastramento automático de imóveis, copiando as informações de
um cadastro base para facilitar o cadastro de loteamentos novos. Após a criação
automática desses cadastros o usuário altera apenas as informações que divergem do
cadastro base;
8.4.96. Possuir rotinas parametrizáveis de cálculos gerais, parciais e individualizados, dos
valores inerentes à obrigação principal e acréscimos legais, com destaque para cada item,
aplicável a quaisquer tributos e/ou receitas derivadas;
8.4.97. Gerenciar as tabelas parametrizáveis de valores e alíquotas para cálculo do ISSQN.
8.4.98. Possibilitar a configuração de desconto de pagamento à vista do IPTU de modo
diferenciado para os contribuintes inscritos em dívida ativa.
8.4.99. Gerenciar o contador responsável por uma empresa.
8.4.100.
Gerenciar a destinação das guias de recolhimento dos tributos e/ou receitas
derivadas para o domicílio do representante autorizado.
8.4.101.
Gerenciar as operações de isenções, não incidências, imunidades, reduções de
alíquota e de bases de cálculo, para qualquer tributo e/ou receitas derivadas. Além disso,
deve ser possível realizar estorno destas operações.
8.4.102.
Possibilidade de incluir débitos em um livro de dívida ativa já existente.
8.4.103.
Calcular juros de financiamento em receita pré-configurada.
8.4.104.
Rotina de Unificação, com validação de endereço, e cálculo automático de
metragens e áreas do imóvel.
8.4.105.
Possuir cadastro de testadas, possibilitando o cadastro de quantas forem
necessárias.
8.4.106.
Controlar isenções do cadastro por período de vigência, possibilitando a isenção
em um determinado período sem a necessidade de alterações futuras.
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8.4.107.
Possuir rotina para cálculo automático do valor venal de forma separada para
IPTU e ITBI.
8.4.108.
Permitir que sejam desabilitadas informações do cadastro mobiliário
(econômico-fiscal) quando não se deseja mais administrá-las.
8.4.109.
Validação do percentual do quadro de proprietários, para que não seja possível
gravar caso a soma das partes seja maior do que 100%.
8.4.110.
Possibilitar a configuração de desconto de pagamento à vista dos lançamentos de
ISS e taxas de modo diferenciado para os contribuintes inscritos em dívida ativa.
8.4.111.
Permitir o cálculo e lançamento do ISSQN Fixo Anual, ISSQN Estimativa Fiscal,
ISSQN sujeito à homologação (inclusive ISSRF), Taxa de Licença Anual, Ambulante,
Eventual e de utilização de logradouros públicos.
8.4.112.
Permitir o controle e gerenciamento dos alvarás de localização e de vigilância
sanitária e recolhimento de valores.
8.4.113.
Permitir a geração automática e parametrizada do lançamento do ISS e Taxas.
8.4.114.
Possibilitar configurar o valor mínimo do débito e da parcela no cálculo dos
lançamentos para o mobiliário.
8.4.115.
Permitir a administração de informações sobre o cadastro de pessoas jurídicas e
físicas que exercem atividades no território do Município.
8.4.116.
O sistema de estar adequado à Lei Complementar 116/03
8.4.117.
Permitir informar ano de referência para agrupamento de débitos para cobrança
administrativa ou judicial, sendo que só pode ser aberta a cobrança, se para a forma de
junção selecionada possuir lançamento para o ano de referência informado.
8.4.118.
Permitir demonstrativo de débitos prescritos e a prescrever.
8.4.119.
Permitir realizar o estorno de inscrição em dívida ativa, caso identificado que a
inscrição foi de forma indevida e, antes de realizar alguma movimentação com a dívida
ativa.
8.4.120.
Permitir o cancelamento do parcelamento, mesmo quando com parcelas pagas,
descontando-se o valor proporcionalmente nas inscrições.
8.4.121.
Permitir a criação e administração de diversos programas de recuperação de
dívida ativa, com controle de descontos diferenciados.
8.4.122.
Permitir escolher um cadastro para replicar as informações em um novo
cadastro, copiando todas as suas informações, optando entre quais informações da
inscrição imobiliária devem ser replicado e a quantidade de cadastros para criação.
8.4.123.
Permitir que sejam incluídas novas informações cadastrais imobiliárias para
controle, por configuração, sem necessidade de contratação de serviços de customização.
8.4.124.
Não permitir cadastrar endereço do imóvel sem relacionamento entre o
logradouro e bairro e caso necessário permitir o relacionamento do mesmo durante o
cadastramento do endereço do imóvel.
8.4.125.
Permitir que no cadastro de logradouros, estes possam ser relacionados com
todos os bairros por onde passam, e que esta informação seja utilizada para consistência
de entrada de dados cadastrais no cadastro imobiliário.
8.4.126.
Possibilitar realizar as deduções de INSS e IRRF referente aos serviços prestados.
8.4.127.
Permitir que nos créditos tributários que forem lançados com mais de uma forma
de pagamento, seja possível realizar agendamento de opção para cada uma das formas de
pagamento.
8.4.128.
Permitir vincular qualquer receita ao cadastro imobiliário ou cadastro
econômico.
8.4.129.
Permitir o cadastramento e manutenção de mensagens de carnês.
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8.4.130.
Permitir o controle de emissão 2º via com acréscimo de taxa de emissão e ainda
correções caso a parcela já esteja vencida.
8.4.131.
Possuir ferramenta para que a Administração possa configurar totalmente o
layout de seus modelos de carnês, inclusive quanto ao tamanho do papel a ser utilizado.
8.4.132.
Permitir a remissão de guias de dívida ativa com correção, uma única parcela ou
um intervalo de parcelas.
8.4.133.
Permitir a consulta de empresas onde um contribuinte é sócio.
8.4.134.
Permitir importação do arquivo DAF 607 (Simples Nacional e
Microempreendedor Individual) e o lançamento, baixa e contabilização das guias
recebidas.
8.4.135.
Permitir o controle de alterações de valores na dívida ativa, como: Baixas,
cancelamentos, inscrições etc.
8.4.136.
Efetuar o cálculo do ISS de acordo com a legislação municipal.
8.4.137.
Permitir anexar imagens ao cadastro de contribuintes.
8.4.138.
Permitir cadastro completo dos imóveis existentes no município, prediais
territoriais, Imóveis em ruínas, construções paralisadas, conforme legislação vigente.
8.4.139.
Permitir o cadastramento dos imóveis rurais com os dados específicos da
propriedade rural, como número de registro no INCRA, nome da propriedade, valor venal
e área em m², hectare e alqueire da propriedade
8.4.140.
Permitir parcelamentos de dívidas ativa, dívida do exercício e dívida ajuizada em
um único parcelamento, e na contabilização dos valores pagos das parcelas desse
parcelamento, desmembrar o que recebeu de dívidas ativa, dívida do exercício e dívida
ajuizada de cada uma das receitas parceladas, bem como as respectivas correções, multas
e juros de cada uma das receitas.
8.4.141.
Permitir a emissão de todas as Guias de Recolhimento de Tributos controlados
pelo sistema
8.4.142.
Permitir o estorno de Parcelamento com o abatimento dos valores pagos na
origem, e também ter uma opção para refazer o mesmo parcelamento, sem necessidade de
criação de um novo parcelamento.
8.4.143.
Permitir o cálculo, lançamento e a emissão de Guias de recolhimento, referentes
a taxas de poder de polícia e serviço.
8.4.144.
Permitir simulações parametrizadas dos lançamentos do IPTU aplicadas a todo o
município ou a uma região territorial específica.
8.4.145.
Na manutenção do cadastro imobiliário mostrar em destaque a data e o nome do
usuário que realizou a última alteração no registro em questão.
8.4.146.
Atender integralmente ao que rege a resolução IBGE/CONCLA Nº 01 de
25/06/1998 atualizada pela resolução CONCLA Nº 07 de 16/12/2002 que prevê o
detalhamento do CNAE (Código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas).
8.4.147.
Possibilitar o cálculo de juros, multas e atualização monetária baseados em
configurações, conforme definido na legislação em vigor.
8.4.148.
Toda operação financeira deve ser realizada com sua receita devidamente
classificada de acordo com a natureza do plano de contas da receita do exercício corrente.
8.4.149.
O sistema deve possuir um cadastro de parâmetros do reparcelamento e controle
de acesso por usuário.
8.4.150.
Alternar entre Representante Legal e Contrato Social conforme Natureza Jurídica
informada no cadastro.
8.4.151.
Permitir a geração de ITBI isento de débitos.
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8.4.152.
Permitir o cadastro de observações, com o controle da data e usuário de cada
observação.
8.4.153.
Permitir o cadastro de quantos contatos forem necessários
8.4.154.
Permitir informar endereço de correspondência com as seguintes opções:
endereço alternativo, contribuinte, domicílio fiscal (empresa), contador.
8.4.155.
Permitir diferenciação das microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme lei.
8.4.156.
Permitir registrar as diversas atividades desempenhadas pelo contribuinte,
possibilitando destacar a atividade principal e as secundárias.
8.4.157.
Permitir o cadastro e controle de sócios, de acordo com suas cotas e ações,
controlando o percentual correspondente a cada um.
8.4.158.
Permitir que o cadastro mobiliário possa referenciar o cadastro imobiliário.
8.4.159.
Permitir o controle e emissão dos livros de registro de dívida ativa (termos de
abertura e encerramento e fundamentação legal) controlando, no registro das inscrições,
o número e a folha em que a mesma se encontra no livro de registros.
8.4.160.
Possuir meios para identificação de maneira automática dos parcelamentos em
atraso, podendo selecionar o número de parcelas atrasadas que se deseja filtrar, para que
seja procedido o cancelamento do parcelamento de acordo com o que prevê a legislação
municipal.
8.4.161.
Permitir que seja efetuada a configuração do valor mínimo do débito e da
parcela.
8.4.162.
Permitir que a Secretaria responsável configure os cálculos e defina os valores,
de forma que as secretarias afins possam cobrá-los sempre que os serviços forem
solicitados.
8.4.163.
Permitir que seja configurável a fórmula de cálculo de cada tarifa ou taxa a ser
cobrada nas diversas secretarias e setores do município.
8.4.164.
Permitir quando necessário que se busque as informações do Cadastro
imobiliário, para selecionar os imóveis, na Contribuição de Melhoria.
8.4.165.
Permitir o parcelamento e reparcelamento de débitos referentes a Contribuição
de Melhoria, com emissão dos respectivos termos.
8.4.166.
Gerenciar todo conjunto de fórmulas relativas ao cálculo dos tributos
controlados pelo sistema, de forma parametrizada.
8.4.167.
Permitir a manutenção de tabelas parametrizáveis de valores, que poderão ser
utilizadas no cálculo automático de qualquer taxa controlada pelo sistema.
8.4.168.
Permitir a manutenção de tabelas parametrizáveis dos valores e alíquotas para
cálculo do IPTU, em conformidade com a planta de valores do município.
8.4.169.
Não deve ser permitida a exclusão física das operações financeiras já realizadas.
8.4.170.
Impedir que o setor tributário possa estornar ou modificar qualquer pagamento
de tributo, a partir do momento que foram feitos os devidos lançamentos de receitas no
setor contábil.
8.4.171.
Permitir configurar os juros por número de parcelas.
8.4.172.
Permitir manter o histórico das alterações do contrato social, considerando para
fins de verificação de débitos, os sócios da última alteração do contrato social.
8.4.173.
Permitir o preenchimento do endereço do contribuinte automaticamente quando
possuir um CEP pré-cadastrado no sistema.
8.4.174.
Permitir configuração das informações referentes a cadastro de atividades
vinculado a o cadastro mobiliário (econômico).
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8.4.175.
Permitir informar o posicionamento geográfico do endereçamento do cadastro
econômico, com opção de buscar e visualizar as coordenadas geográficas através de mapa.
8.4.176.
Permitir a configuração de desconto de pagamento à vista do IPTU de modo
diferenciado para os contribuintes inscritos em dívida ativa.
8.4.177.
Permitir parametrizar todas as rotinas de cálculo da Contribuição de Melhoria,
conforme a obra, e que atenda a legislação.
8.4.178.
Permitir a classificação das receitas tributárias, informando as movimentações
executadas (lançamento, pagamento, remissão, restituição, cancelamento, imunidade,
isenção, descontos) disponibilizando as informações para o sistema contábil.
8.4.179.
Permitir o cadastramento de várias moedas, tendo a facilidade de cadastramento
de valores de indexadores por intervalos de datas.
8.4.180.
Permitir que o cálculo dos créditos tributários como IPTU e ISS, seja feito de
forma simulada, sendo necessário a conferência e homologação deste para que fique
disponível ao contribuinte.
8.4.181.
Permitir o gerenciamento dos índices/indexadores de correção e/ou atualização
monetária, bem como o controle de mudanças de moeda.
8.4.182.
Permitir a emissão de guia de recolhimento com diversos tipos de modelos,
obedecendo à configuração do convênio bancário.
8.4.183.
Permitir o gerenciamento das alterações da inscrição econômica da inscrição até
o encerramento da atividade.
8.4.184.
Permitir a emissão das taxas de inscrição e alteração cadastral de contribuintes,
total ou proporcional, de acordo com a data da inscrição ou alteração realizada.
8.4.185.
Permitir administrar as restrições de acesso dos usuários às consultas e
cadastros.
8.4.186.
Permitir anexar documentos e Imagens, dos principais cadastros do Sistema, em
um banco de dados específico de imagem, sem necessidade de compartilhamento de
pastas para oferecer uma maior segurança das imagens e arquivos.
8.4.187.
Permitir que na geração da guia de ITBI de Imóvel rural, busque
automaticamente o valor venal e a área que estão dentro do cadastro rural do município.
8.4.188.
Permitir o cadastro de diferentes tipos de construção para o cadastro, com um
boletim separado para cada construção.
8.4.189.
Permitir a escolha do tipo de cadastro de testada, podendo ser detalhada
(Contendo boletim de logradouro, trecho, etc.) ou simplificada (Quantidade de campos
reduzida).
8.4.190.
Possuir cadastro único integrados com os demais sistemas da prefeitura
8.4.191.
Permitir realizar antecipação do pagamento de uma parcela de um parcelamento,
descontando os referidos valores até a data da antecipação.
8.4.192.
Permitir o vínculo do protocolo de solicitação para alteração de qualquer dado
cadastral relacionado ao cadastro imobiliário após concluir as alterações
8.4.193.
Permitir relacionar os zoneamentos do imóvel.
8.4.194.
Permitir que seja pré-configurado quais os tipos de débitos que serão
transferidos no momento da transferência manual de proprietário do imóvel.
8.4.195.
Permitir realizar o desmembramento e o remembramento de imóveis. O
contribuinte que possui um imóvel e deseja que este imóvel seja dividido ou reconstituído,
constituindo um ou mais imóveis.
8.4.196.
Demonstrar mensagem de erro se o servidor incluir ou alterar cadastro
imobiliário e cadastro de seções incompatível com o cadastro de logradouros.
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8.4.197.
Permitir configurar novas informações no cadastro de seções, adicionando novos
serviços ao trecho de logradouro, sem necessidade de contratação de serviço de
customização.
8.4.198.
Permitir o cancelamento, estorno, suspensão, remissão de qualquer receita com
inclusão do motivo e observação pertinente ao ato, relacionando com um protocolo.
8.4.199.
Permitir efetuar a arrecadação orçamentária por meio da baixa automática das
receitas de forma integrada, por meio da leitura de código de barras e do desdobrando
automático do valor total arrecadado em valores de acordo com percentuais previamente
configurados para as receitas.
8.4.200.
Permitir a movimentação e alteração de dívidas (anistias, prescrições,
cancelamentos, estornos, etc) em lote, possibilitando ainda realizar consulta sobre a
execução dessa movimentação, devendo a consulta indicar, no mínimo, a data, usuário e
motivo da execução da rotina.
8.4.201.
Possibilitar manter o histórico das alterações do contrato social, considerando
para fins de emissão de documentos, os sócios da última alteração do contrato social.
8.4.202.
Permitir que seja vinculado o tabelionato responsável pela região na qual está
localizado o imóvel.
8.4.203.
Permitir acesso a informações sobre logradouros/trechos e bairros existentes no
ato de inclusão do cadastro ou sua alteração.
8.4.204.
Permitir desabilitar determinadas informações do cadastro imobiliário conforme
a necessidade.
8.4.205.
Permitir ao usuário cadastrar e consultar as localidades existentes no município,
a fim de que a descrição do imóvel seja a mais completa possível, informando uma
descrição, o município e distrito que se encontra localizado.
8.4.206.
Permitir ao usuário cadastrar e consultar as seções do município, a fim de auxílio
no gerenciamento imobiliário, informando o logradouro em que ele se encontra
localizada, número da seção e face.
8.4.207.
Permitir ao usuário cadastrar e consultar municípios do território nacional e
estrangeiro, apresentando descrição e estado.
8.4.208.
Permitir ao usuário cadastrar e consultar estados do território nacional e
estrangeiro, apresentando descrição, sigla e país.
8.4.209.
Permitir ao usuário cadastrar e consultar todos os distritos existentes em
território nacional e estrangeiro.
8.4.210.
Permitir ao usuário cadastrar e consultar bairros existentes no município, a fim
de controle de localização dos imóveis.
8.4.211.
Permitir ao usuário cadastrar e consultar loteamentos, apresentando o seu nome,
município e bairro que se encontra localizado, área comum, área total dos lotes e área
remanescente, informando ainda quantidade de lotes, quadras e lotes caucionados e por
fim a data de aprovação, criação e liberação do loteamento.
8.4.212.
Permitir realizar o cancelamento de uma Notificação de Lançamentos emitida, de
forma a anular sua validade perante o ente público.
8.4.213.
Permitir a emissão de notificações de lançamentos para créditos tributários
inscritos ou não em dívida ativa, de forma a dar ciência ao contribuinte de obrigações
geradas em seu nome. estabelecendo critérios como ano do lançamento, data de
vencimento, data de inscrição em dívida ativa, número de inscrição, créditos tributários de
forma a selecionar os lançamentos que serão notificados.
8.4.214.
Permitir efetuar o cadastro de horários de funcionamento para vínculo com as
empresas, informando a descrição do horário, dias e horários de funcionamento.
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8.4.215.
Possibilitar o relacionamento entre a CNAE e os itens de serviços constantes na
lista da lei complementar 116/2013 e também com as atualizações e novos itens criados
pela Lei Complementar 157/2016.
8.4.216.
Permitir realizar o controle dos valores das atividades econômicas, de forma a
indicar os valores dos alvarás por data, do valor para cobrança de ISSQN e ISS fixo, com
data e percentual a ser aplicado.
8.4.217.
Permitir o compartilhamento de informações das notas fiscais avulsas emitidas
no sistema de tributação com o sistema de escrituração fiscal, conforme pré-requisitos.
8.4.218.
Permitir o compartilhamento de informações das entidades especiais
cadastradas no sistema de tributação com o sistema de escrituração fiscal, conforme prérequisitos.
8.4.219.
Permitir consultar informações enviadas ao sistema de contabilidade, com
possibilidade de verificar data e hora de integração, tipo de integração se arrecadação,
lançamento ou estorno de arrecadação e usuário que realizou, detalhando situação da
integração se integrado com sucesso ou inconsistente.
8.4.220.
Permitir realizar a conferência dos estornos de pagamento enviados para
integração contábil, podendo visualizar as informações do lote como data, usuário de
criação e situação, e ainda detalhar os estornos conferindo abreviatura do crédito
tributário, descrição da receita, classificação do tributo, situação do lançamento, valor de
tributo, valor de acréscimos e descontos, valor pago e diferença de pagamentos. Com a
possibilidade de incluir comentários aos estornos, realizar o envio dos dados ou excluir o
lote em caso de alguma inconsistência.
8.4.221.
Permitir realizar o envio dos estornos de pagamentos ao sistema de
contabilidade, realizando seleção dos estornos a integrar por convênio bancário, crédito
tributário, período de estorno, período de crédito, período de pagamento e período de
movimentação.
8.4.222.
Permitir realizar a conferência dos lançamentos de crédito tributário enviados
para integração contábil, podendo visualizar as informações do lote como data, usuário de
criação e situação, e ainda detalhar os lançamentos conferindo abreviatura do crédito
tributário, descrição da receita, classificação do tributo, situação do lançamento e valor
lançado. Com a possibilidade de incluir comentários aos lançamentos, realizar o envio dos
dados ou excluir o lote em caso de alguma inconsistência.
8.4.223.
Permitir realizar o envio dos lançamentos de créditos tributários ao sistema de
contabilidade, selecionando a receita de crédito tributário, o período de lançamento e o
tipo de lançamento com as opções de cancelamentos, remissões, créditos tributários
inscrito em dívida, isenções e imunidades.
8.4.224.
Permitir realizar a conferência das arrecadações enviadas contabilização,
podendo visualizar as informações do lote como data, usuário de criação e situação, e
ainda detalhar os pagamentos, conferindo abreviatura do crédito tributário, descrição da
receita, classificação do tributo, situação do lançamento, valor de tributo, valor de
acréscimos e descontos, valor pago e diferença de pagamentos. Com a possibilidade de
incluir comentários aos pagamentos, realizar o envio os dados ou excluir o lote em caso de
alguma inconsistência.
8.4.225.
Permitir realizar o envio das arrecadações (pagamentos) recebidos pela entidade
ao sistema de contabilidade, realizando seleção dos pagamentos a integrar por convênio
bancário, crédito tributário, período de crédito, período de pagamento e período de
movimentação.
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8.4.226.
Permitir o compartilhamento da Lista de serviços cadastradas no sistema de
tributação com o sistema de escrituração fiscal, conforme pré-requisitos.
8.4.227.
Permitir a partir da emissão de notas avulsas, o cálculo automático dos impostos
federais tais como INSS, IRRF, SEST/SENAT, CSLL, COFINS e PIS/PASEP considerando as
alíquotas e tabelas vigentes.
8.4.228.
Permitir a consulta das notas fiscais avulsas cadastradas, visualizando as
informações de número e série, data de emissão, nomes do prestador e do tomador,
consulta dos serviços vinculados a nota, valor total da nota, valor de ISSQN, visualizar se o
imposto foi lançado ou não e verificar a situação da nota.
8.4.229.
Permitir realizar o encerramento de declaração de ISS de uma competência de
forma a gerar o cálculo do imposto conforme as declarações de serviços informadas,
possibilitando a consulta da situação do lançamento gerado a partir do encerramento da
competência.
8.4.230.
Possibilitar ao funcionário do setor de arrecadação no momento de consultar um
parcelamento de créditos consultar o saldo do parcelamento, com a informação dos
lançamentos que compõe o parcelamento como referente, ano, código da parcela, data de
vencimento, valor total em aberto, valor pago e valor de saldo a pagar.
8.4.231.
Permitir ao funcionário do setor de arrecadação após confirmar um
parcelamento de créditos, realizar a emissão do respectivo termo de parcelamento.
8.4.232.
Permitir ao funcionário do setor de arrecadação no momento de efetuar o
parcelamento de créditos, realizar simulações quanto aos valores do parcelamento,
visualizando o valor do tributo, valor de correção, juros, multa e valor total a parcelar,
podendo determinar a quantidade de parcelas a gerar, o intervalo e data inicial de
vencimento, adicionar reforços e taxas às parcelas, onde a cada valor informado, as
parcelas são atualizadas automaticamente pelo sistema.
8.4.233.
Permitir ao funcionário do setor de arrecadação no momento de realizar o
parcelamento de créditos, consultar os lançamentos em aberto do contribuinte,
visualizando o referente do lançamento, ano, descrição e tipo do crédito tributário e valor
total lançado.
8.4.234.
Possibilitar ao fisco municipal configurar no sistema restrições que validem os
dados preenchidos no momento de realizar manutenções em lançamentos, seja para
concessão de benefícios fiscais ou alteração em lançamento, de modo que atenda
particularidades do município.
8.4.235.
Permitir o compartilhamento de informações dos bairros cadastrados no sistema
de tributação entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e escrituração fiscal,
conforme pré-requisitos.
8.4.236.
Permitir que seja realizado o estorno da baixa de pagamento manual, mesmo que
esteja homologado em casos onde a baixa foi realizada indevidamente.
8.4.237.
Permitir realizar a consulta das baixas manuais de pagamentos registradas no
sistema, possibilitando diferenciar as baixas que estão disponíveis para homologar, das
baixas que já constam homologadas e ainda permitir buscar por pagamentos que tenham
sofrido estorno, apresentando convênio, CPF/CNPJ e nome do contribuinte, data do
pagamento, data de crédito, valor do pagamento e usuário que realizou a operação.
8.4.238.
Permitir que seja realizada a homologação das baixas de pagamentos registradas
no sistema, apresentando as informações de ano e receita do lançamento, data de
vencimento, código e situação da parcela, valor devido, valor selecionado para pagamento,
valor de diferença, caso existir, verificar o usuário e a data de criação da baixa manual.
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8.4.239.
Permitir ao realizar a baixa manual de um pagamento de crédito tributário,
informar o convênio bancário no qual o pagamento será vinculado, a data de pagamento, a
data de crédito, a forma de pagamento se em dinheiro ou cartão de crédito, valor total a
pagar e registro do motivo pelo qual está sendo realizada a baixa manualmente.
8.4.240.
Permitir no momento de realizar a baixa manual, a visualização da listagem dos
lançamentos que são condizentes com as informações inseridas pelo contribuinte na
busca pelos lançamentos, de forma a permitir a seleção de um ou vários lançamentos,
apresentando ano e receita do lançamento, data de vencimento, código da parcela e valor
devido na data de pagamento.
8.4.241.
Permitir que seja realizada a baixa manual de determinado pagamento,
informando a representação numérica disponível no carnê para buscar informações do
lançamento de crédito tributário.
8.4.242.
Permitir que seja realizada a baixa manual de determinado pagamento,
informando via digitação ou leitor, o código de barras disponível no carnê para buscar
informações do lançamento de crédito tributário.
8.4.243.
Permitir que seja realizada a baixa manual de determinado pagamento,
informando o número gerado automaticamente pelo sistema e serve como identificador
para buscar informações do lançamento de crédito tributário.
8.4.244.
Possibilitar ao fisco municipal configurar no sistema, fórmulas de cálculo para
redução da base de cálculo do ISSQN apurado na emissão de Notas Avulsas.
8.4.245.
Permitir que seja realizada a baixa dos pagamentos dos lançamentos de créditos
tributários de forma manual, onde o responsável pela baixa pode realizar a consulta do
lançamento cujo pagamento deve ser registrado, informando o contribuinte, o tipo de
lançamento, se débito, dívida ou parcelamento de créditos, crédito tributário, exercício do
lançamento e número da parcela.
8.4.246.
Permitir ao responsável pela baixa automática de pagamentos, realizar o estorno
da baixa de pagamentos realizada a partir da importação de um arquivo de retorno
bancário, estornando automaticamente todos os pagamentos relacionados no arquivo.
8.4.247.
Permitir a criação de grupos para vínculo dos campos de informações adicionais
criados, de forma a facilitar a organização de tais informações, tanto no momento de
realizar manutenções nestes cadastros, quanto no momento de realizar o preenchimento
destes no cadastro para qual se destina.
8.4.248.
Permitir no momento da criação de campos para informações adicionais do
cadastro imobiliário, determinar se a informação será territorial ou predial.
8.4.249.
Permitir no momento da criação de campos adicionais para o cadastro
mobiliário, indicar se o campo é referente a questões sanitárias ou informações
administrativas do econômico.
8.4.250.
Permitir ao responsável pela base cadastral da entidade, realizar a criação de
novos campos para complementar os cadastros padrões disponibilizados pelo sistema.
Possibilitando a criação de campos nos formatos área de texto, CNPJ, CPF, data, data e
hora, e-mail, hora, lista de seleção, múltipla seleção, numérico, telefone e texto. E ainda,
determinar o nome do campo, seu período de vigência e incluir uma descrição para que
sirva de apoio no momento de realizar seu preenchimento no respectivo cadastro.
8.4.251.
Permitir realizar atualização do valor de m² de uma planta de valores, podendo
realizar acréscimo ou decréscimo no valor configurado, determinando se a atualização
será em valor ou percentual, determinar o ano para qual a atualização será aplicada e
ainda permitir que a atualização seja aplicada para várias plantas de valores.
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8.4.252.
Possibilitar a configuração de valores coeficientes a partir da combinação de
dados de imóveis, econômicos ou receitas diversas, com a finalidade de criar uma tabela
de combinação de valores para servir de subsídio para cálculos de lançamentos de
créditos tributários, com a possibilidade de determinar seu ano de vigência, descrição,
selecionar os campos conforme cadastro que está sendo configurado, informar a moeda e
o resultado esperado.
8.4.253.
Permitir a configuração de formas de pagamento para cobrança dos créditos
tributários. Com a configuração da quantidade de parcelas e respectivos vencimentos,
onde para cada crédito, pode-se criar mais de uma forma de pagamento. E ainda,
determinar o ano de vigência da forma de pagamento, configurar parcelas integrais, onde
o pagamento é realizado em uma única parcela e na mesma condição, criar mais de uma
parcela, com vencimentos, receitas e descontos concedidos.
8.4.254.
Permitir após a realização de um cálculo de créditos tributários, realizar a
conferência dos resultados do cálculo, com a quantidade de possíveis lançamentos,
quantidade de lançamentos inconsistentes e efetivados, tempo de duração do cálculo e
usuário que realizou a homologação do cálculo.
8.4.255.
Permitir manter o registro das informações ou parâmetros utilizados para
geração de um cálculo de crédito tributário, mantendo histórico de forma a possibilitar a
consulta de tais informações a qualquer momento para conferência.
8.4.256.
Permitir realizar o cálculo para lançamento de créditos tributários, individual,
informando um contribuinte ou referente para que o cálculo seja realizado.
8.4.257.
Permitir ao responsável pelo cálculo tributário realizar a comparação dos dados
de informações adicionais utilizadas para cálculo no exercício atual, com as utilizadas no
exercício anterior, permitindo realizar filtragem de quais informações deseja comparar.
8.4.258.
Possibilitar no momento de gerar um cálculo tributário realizar a definição da
forma de pagamento que será aplicada ao lançamento gerado, utilizando configurações
pré-estabelecidas ou permitir que sejam definidas as parcelas conforme o responsável
pelo cálculo tributário julgar necessário.
8.4.259.
Permitir realizar a classificação das receitas de crédito tributário, indicando o
tipo de tributo que será arrecadado pela receita entre as opções imposto, taxa,
contribuição de melhorias ou multa de infração.
8.4.260.
Permitir ao fiscal tributário realizar a comparação dos valores de cálculo
tributário de um exercício com o exercício anterior, apresentando o valor de diferença por
receita tributária em reais ou percentual.
8.4.261.
Permitir ao responsável pelo cálculo tributário realizar a conferência e
homologação do lançamento de crédito tributário gerado, de forma a disponibilizar o
lançamento para cobrança apenas após sua homologação. Com a possibilidade de realizar
filtragens para conferência por amostragem dos valores, podendo selecionar por imóvel,
econômico, intervalo de inscrição imobiliária, contribuintes, receita de crédito tributário e
endereço para conferência.
8.4.262.
Permitir indicar ao responsável por realizar o cálculo tributário se ocorreu
alguma inconsistência impedindo a geração do mesmo, de forma a permitir a correção
destas e recalcular sem a necessidade de efetuar a criação de um novo cálculo.
8.4.263.
Permitir realizar o cálculo para lançamento de créditos tributários de forma
geral, realizando filtragem avançada com possibilidade de determinar os contribuintes ou
referentes que terão créditos lançados, filtrar por endereço, intervalo de inscrição
imobiliária, atividade econômica, tipo de serviço conforme necessidade para lançamento
do crédito tributário.
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8.4.264.
Permitir realizar simulação para cálculo de lançamentos de créditos tributários,
de forma a permitir a conferência do mesmo antes de efetivá-lo.
8.4.265.
Permitir no momento de realizar o cálculo de lançamento dos créditos
tributários, indicar o ano de lançamento, o crédito tributário ou receita para qual será
gerado o lançamento, indicar se o lançamento é complementar e indicar a forma de
pagamento do crédito que está sendo gerado
8.4.266.
Permitir realizar o cálculo para lançamento para qualquer crédito tributário
conforme regulamentado pela legislação municipal.
8.4.267.
Permitir realizar alterações de lançamentos pagos, de forma a gerar saldos
quando for o caso de pagamentos duplicados ou a maior para que sejam devolvidos ao
contribuinte, indicando se a manutenção será realizada em um pagamento normal ou
inconsistente, vinculando o tipo de inconsistência, informar o número do processo
administrativo que originou a manutenção e registrar observações caso julgar necessário.
Permitir ainda realizar a busca pelo pagamento que deseja alterar, com as opções de busca
por número de baixa, por crédito tributário, data de pagamento, data de crédito, convênio
bancário utilizado para baixa de pagamento, contribuinte, data de vencimento e ano de
lançamento.
8.4.268.
Permitir ao responsável pelos pagamentos, realizar a classificação de
pagamentos que não tiveram suas parcelas identificadas, com a possibilidade de localizar
o pagamento que deseja ajustar e permitir relacionar o pagamento a um lançamento, de
forma que este fique baixado e o pagamento classificado.
8.4.269.
Permitir controlar a situação das manutenções realizadas em pagamentos, com a
possibilidade de consultas as manutenções que constam em análise, possuem saldo
gerado ou que estejam concluídas.
8.4.270.
Permitir realizar a consulta das manutenções realizadas em pagamentos,
diferenciando as manutenções realizadas em pagamentos normais das realizadas em
pagamentos inconsistentes. E ainda, para consulta de pagamentos inconsistentes, permitir
refinar a consulta por tipo de inconsistência
8.4.271.
Possibilitar a inclusão de saldos de forma manual para um contribuinte, sem que
este esteja vinculado a uma manutenção de pagamento, informando o número do
processo administrativo que originou o saldo, valor total do saldo, data de concessão e
data de vencimento do saldo, e ainda permitir incluir observações, caso julgar necessário.
8.4.272.
Realizar o cálculo automático do valor do Imposto da transferência de bens
imóveis, a partir dos valores informados em cada imóvel relacionado na transferência e
respectivas alíquotas previamente cadastradas, apresentando para conferência as
alíquotas que estão sendo aplicadas para cada tipo de valor, sendo estas à vista,
financiado, outros e benfeitorias.
8.4.273.
Permitir realizar a transferência de imóveis, informando a data de transferência,
determinando a forma de cobrança e data de vencimento do lançamento de
8.4.274.
crédito tributário que será originado por este gato gerador.
8.4.275.
Permitir a emissão de um resumo com as informações dos dados da
transferência de imóveis de forma personalizada, onde o usuário pode indicar quais
informações serão apresentadas no resumo.
8.4.276.
Permitir determinar as alíquotas a serem aplicadas ao cálculo do crédito
tributário de transferência de imóveis, podendo configurar alíquotas diferenciadas para o
valor à vista, valor financiado, outros valores pertinentes a transição e benfeitorias.
8.4.277.
Permitir o vínculo de taxas para que sejam incluídas no valor do crédito
tributário gerado a partir da transferência de imóveis.
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8.4.278.
Permitir que seja definido que o valor das benfeitorias seja incorporado ao valor
declarado do imóvel ao realizar a transferência de imóveis, bem como determinar se o
valor declarado poderá ou não ser alterado.
8.4.279.
Permitir ao setor imobiliário determinar se ao realizar a transferência de um
imóvel rural ainda não cadastrado na entidade, este poderá ser cadastrado
automaticamente.
8.4.280.
Permitir realizar a parametrização da guia de pagamento no momento de sua
emissão, podendo determinar para qual crédito tributário será emitida, o convênio
bancário no qual o pagamento deve ser realizado, a moeda na qual os valores serão
demonstrados, se a guia apresentará ou não código de barras e se haverá cobrança de
taxas de expediente por emissão de guia de pagamento.
8.4.281.
Permitir a emissão de segunda via de guias de pagamento de lançamentos de
crédito, com a possibilidade de inserir a data para pagamento da guia, de forma que o
sistema calcule acréscimos em caso de pagamento após o vencimento.
8.4.282.
Possibilitar a emissão de guias para pagamento de lançamentos de créditos
tributários do exercício, em dívida ativa e parcelamento de créditos.
8.4.283.
Permitir ao funcionário do setor de cadastros realizar o cadastramento de
contadores, com as informações de pessoa física previamente cadastradas, vínculo do CRC
e relação dos CBOs conforme função desempenhada.
8.4.284.
Permitir desfazer ações realizadas em um requerimento a partir do deferimento
ou indeferimento de benefício ou manutenção de cálculo, onde ao desfazer a última ação, o
requerimento volta a ficar em aberto para novo parecer.
8.4.285.
Permitir ao responsável pelo cálculo tributário conceder um parecer ao
requerimento de benefício ou manutenção. Onde a alteração prevista pelo requerimento
apenas será aplicada, caso o mesmo seja deferido.
8.4.286.
Permitir o compartilhamento de informações dos contadores cadastrados no
sistema de tributação com o sistema de escrituração fiscal, conforme pré-requisitos.
8.4.287.
Permitir o compartilhamento de informações das movimentações dos
econômicos registradas no sistema de tributação com o sistema de escrituração fiscal,
conforme pré-requisitos.
8.4.288.
Permitir realizar a antecipação ou prorrogação de vencimentos de lançamentos
de créditos tributários de forma individual para um contribuinte, com a possibilidade de
definir o ano do lançamento, número e receita da parcela que deseja alterar o vencimento,
informando manualmente uma nova data ou estabelecendo um intervalo de tempo para o
novo vencimento.
8.4.289.
Permitir realizar a antecipação ou prorrogação de vencimentos de lançamentos
de créditos tributários em lote, com a possibilidade de selecionar o ano do lançamento,
número, data de vencimento e receita da parcela que deseja alterar o vencimento,
informando manualmente uma nova data ou estabelecendo um intervalo de tempo para o
novo vencimento.
8.4.290.
Permitir ao funcionário do setor imobiliário realizar movimentações nas
contribuições de melhorias, podendo cancelar, concluir ou suspender uma melhoria,
incluindo comentários e anexos e mantendo histórico das movimentações realizadas
8.4.291.
Permitir ao funcionário do cadastro mobiliário por meio do cadastro de
econômicos, realizar importação de arquivos relacionadas ao econômico, nos formatos
PDF, DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, JPG, JPEG, PNG ou BMP, com a possibilidade de realizar
sua exclusão, caso necessário.
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8.4.292.
Permitir ao responsável pelo cadastro mobiliário da entidade, configurar
informações adicionais que complementem as informações cadastrais do econômico, com
os formatos área de texto, CNPJ/CPF, numéricos, múltipla seleção, lista de seleção, data,
hora, data e hora, e-mail, texto ou telefone.
8.4.293.
Permitir ao responsável pelo cadastro mobiliário da entidade, configurar
informações adicionais para que sejam apresentadas nas atividades do econômico, de
forma a permitir a inclusão de informações não previstas nos respectivos campos padrões,
com os formatos área de texto, CNPJ/CPF, numéricos, múltipla seleção, lista de seleção,
data, hora, data e hora, e-mail, texto ou telefone.
8.4.294.
Permitir ao cadastrar de um econômico, realizar movimentações em suas
atividades econômicas ou item da lista de serviços indicando se os mesmos se encontram
ativos ou inativos, incluindo a data inicial da atividade e data final se for o caso, bem como
observações pertinentes à movimentação.
8.4.295.
Permitir ao cadastrar um econômico, realizar o controle de entrega de
documentos exigidos pela entidade com a possibilidade de vincular um tipo de documento
previamente cadastrado, indicar a situação do documento, se faltante, entregue ou se teve
sua entrega dispensada, a data de vínculo do documento e o respectivo responsável.
8.4.296.
Permitir no momento de cadastrar um econômico vinculado a uma pessoa
jurídica, ou seja, uma empresa, informar a inscrição estadual, o regime de cobrança de ISS,
vincular o imóvel onde o econômico está situado, o site da empresa, um ou mais números
de telefone e e-mail para contato, informar a natureza jurídica e o porte da empresa,
incluir um responsável pela empresa atribuindo uma qualificação profissional ao mesmo,
vincular um contador ou escritório de contabilidade responsável pelo econômico,
determinar o horário de funcionamento, informar um ou mais endereços do econômico e
indicar qual dos endereços deverá ser utilizado para envio de correspondências.
8.4.297.
Permitir no momento de cadastrar um econômico realizar o registro de um ou
mais endereços de localização, apresentando como sugestão o endereço do contribuinte a
ele vinculado com a opção de realizar alteração do endereço que se aplique ao endereço
do econômico, e determinar qual dos endereços serão utilizados para envio de
correspondências.
8.4.298.
Permitir no momento de cadastrar um econômico vinculado a uma pessoa física,
ou seja, um profissional autônomo, informar RG, CPF, determinar o regime de cobrança de
ISSQN, vincular um ou mais números de telefone e e-mail para contato, vincular o
contador ou escritório de contabilidade responsável pelo econômico, vincular um horário
de funcionamento, informar um ou mais endereços do econômico e indicar qual dos
endereços deverá ser utilizado para envio de correspondências.
8.4.299.
Permitir indicar se o econômico que está sendo cadastrado se trata de uma
construtora, condomínio, entidade especial ou se possui serviço declarado por conta, de
forma a indicar que podem existir especificidades no momento de realizar as declarações
de serviços juntamente ao município.
8.4.300.
Permitir no momento de cadastrar uma empresa, realizar o vínculo de sócios a
mesma, informando o nome do sócio e sua qualificação profissional, o responsável pela
sociedade e sua qualificação profissional, data de início e desligamento da sociedade e o
percentual de participação, realizando o controle dos percentuais de sociedade de forma
que não ultrapasse o limite de 100%.
8.4.301.
Permitir realizar o cadastramento de econômicos, incluindo empresas e
profissionais autônomos com possibilidade de vincular o contribuinte previamente
registrado, visualizar automaticamente a situação do contribuinte, informar a data de
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início de atividade, o código do processo administrativo que gerou a movimentação,
incluir uma observação e conceder um nome social ao econômico que está sendo criado.
8.4.302.
Permitir ao funcionário do setor de cadastro, realizar movimentações nos
cadastros de contribuintes, podendo alterar sua situação para ativo ou inativo e incluir
averbações cadastrais informando o processo e devidas observações. Com a opção de
incluir comentários às movimentações, mantendo histórico de alterações realizadas.
8.4.303.
Permitir ao responsável pelo setor cadastro por meio das configurações
cadastrais de contribuintes, realizar a criação de informações adicionais para
complementar o cadastro de contribuintes, com os formatos de área de texto, CNPJ/CPF,
numéricos, múltipla seleção, lista de seleção, data, hora, data e hora, e-mail, texto ou
telefone.
8.4.304.
Possibilitar ao funcionário do setor de cadastro, anexar arquivos ao cadastro de
contribuintes. Os arquivos precisam ter o tamanho máximo de 10mb, possuir as extensões
PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG, PNG. Com a opção de consultar todos os
arquivos anexados ao cadastro, bem como remover arquivos eventualmente incluídos
indevidamente ao registro do contribuinte.
8.4.305.
Permitir ao funcionário do setor de cadastros, no momento de cadastrar uma
pessoa jurídica que seja optante pelo Simples Nacional, registrar as informações relativas
aos eventos ocorridos com o contribuinte enquanto optante pelo Simples Nacional ou MEI,
com as informações de descrição do evento, datas inicial, final e de efeito do evento,
número do respectivo processo, nome do responsável pelo evento e data de ocorrência.
8.4.306.
Permitir ao funcionário do setor de cadastros, no momento de cadastrar uma
pessoa jurídica que seja optante pelo Simples Nacional, registrar as informações de
movimentação de aderência ao respectivo regime, indicando se é optante ou não, a data de
início e data de efeito da opção, o motivo e órgão responsável.
8.4.307.
Permitir o cadastramento de pessoas físicas as quais serão consideradas como
contribuintes informando seus dados pessoais como endereço, telefones, e-mails, site,
data de nascimento, estado civil, sexo, filiação e data de óbito e dados de documentação
como naturalidade, nacionalidade, RG, RIC e inscrição municipal.
8.4.308.
Possibilitar ao cadastrar contribuintes, informar o responsável pela empresa
quando se tratar de pessoa jurídica, permitindo efetuar a o cadastro da qualificação do
responsável.
8.4.309.
Permitir ao funcionário do setor de cadastros, no momento de cadastrar uma
pessoa jurídica, realizar o vínculo de sócios à mesma, informando o nome, sua qualificação
profissional, o responsável pela sociedade e qualificação, as datas de inclusão e
desligamento do sócio e o respectivo percentual de participação, verificando
automaticamente os percentuais de participação, impedindo que os percentuais de
sociedade ultrapassem 100%.
8.4.310.
Permitir ao funcionário do setor de cadastros, no momento de cadastrar uma
pessoa física ou jurídica, vincular mais de um endereço ao mesmo, informando CEP,
município, logradouro, número, descrição de endereço, complemento, condomínio, bloco,
apartamento, loteamento, bairro, distrito e caso julgar necessário, incluir observações ao
endereço. Em casos onde o contribuinte possuir mais de um endereço, permitir sinalizar
qual destes será o endereço principal.
8.4.311.
Permitir o cadastramento de pessoas físicas e jurídicas as quais serão
consideradas como contribuintes, de forma a registrar informações básicas como, tipo de
pessoa se física ou jurídica, nome do contribuinte, seu CPF/CNPJ, nome social em caso de
pessoas físicas ou nome fantasia em caso de pessoas jurídicas.
Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br CNPJ
83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 – Rua Getúlio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 São Domingos – SC.
Página 66 de 287

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1248

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Secretaria de Administração e Fazenda
8.4.312.
Permitir ao funcionário do cadastro imobiliário, por meio do cadastro de imóveis,
realizar movimentações cadastrais no imóvel, permitindo alterar sua situação para ativo
ou inativo, incluir uma averbação cadastral ao mesmo ou comentário mantendo histórico
das movimentações neste realizadas.
8.4.313.
Permitir ao funcionário do cadastro imobiliário por meio do cadastro de imóveis,
efetuar a cópia dos dados cadastrais de um imóvel, gerando um novo imóvel com as
mesmas informações.
8.4.314.
Permitir ao funcionário do setor imobiliário determinar se ao registrar imóveis, o
sistema irá aceitar imóveis urbanos ou rurais com a mesma inscrição imobiliária ou
INCRA.Permitir ao funcionário do cadastro imobiliário, por meio do cadastro de imóveis,
preencher ou consultar informações adicionais sejam prediais ou territoriais não
previstas nos campos padrões do cadastro de imóveis, com a possibilidade de consultar
tais informações por ano, mantendo histórico das características imobiliárias.
8.4.315.
Permitir no momento de cadastrar um imóvel, realizar o vínculo deste em um
condomínio para que os dados comuns do condomínio sejam que automaticamente
inseridos no imóvel cadastrado.
8.4.316.
Permitir ao funcionário do cadastro imobiliário por meio do cadastro de imóveis,
determinar para qual endereço serão remetidas as correspondências, com a possibilidade
de optar entre os endereços do próprio imóvel, do responsável, corresponsável ou
imobiliária.
8.4.317.
Permitir ao funcionário do cadastro imobiliário por meio do cadastro de imóveis,
realizar a configuração de informações adicionais não previstas nos campos padrões do
cadastro de imóveis, com os formatos área de texto, CNPJ/CPF, numéricos, múltipla
seleção, lista de seleção, data, hora, data e hora, e-mail, texto ou telefone.
8.4.318.
Possibilitar por meio do cadastro de imóveis, realizar a visualização de uma
imagem ou mapa da localização dos imóveis, contendo acesso ao GOOGLEMAPS, onde
através do endereço informado permitindo a busca deste no mapa.
8.4.319.
Permitir ao funcionário do cadastro imobiliário por meio do cadastro de imóveis,
consultar as informações dos benefícios fiscais concedidos ao imóvel, com a possibilidade
de conferir a descrição do benefício, a receita tributária, período de vigência, data de
revogação caso ocorrer e situação do benefício.
8.4.320.
Possibilitar ao funcionário do cadastro imobiliário por meio do cadastro de
imóveis, registrar as testadas existentes no imóvel de forma a caracterizá-lo a nível de
localização ou até mesmo para fins de cálculo de impostos. Podendo informar o
logradouro, a extensão do mesmo em metros, o número, face, seção e bairro.
8.4.321.
Possibilitar ao cadastrar imóveis, informar a conta bancária do contribuinte
responsável pelo pagamento dos impostos e/ou taxas para que estes possam ser
debitados em conta corrente.
8.4.322.
Permitir ao funcionário do setor imobiliário, realizar o cadastro dos imóveis
urbanos e rurais situados no município, informando sua inscrição imobiliária,
responsável, endereço matrícula e imobiliária responsável.
8.4.323.
Permitir ao usuário consultar todos os bancos nacionais, conforme lista da
FEBRABAN, independente de ser um banco associado a ela ou não, detalhando o número,
a sua descrição, sigla, CNPJ, site e informações de associação ou não FEBRABAN.
8.4.324.
Permitir que o funcionário do setor de cadastro imobiliário realize análise de um
desmembramento de forma que efetue a aprovação ou cancelamento do
8.4.325.
esmo, informando a data da ação e o processo administrativo relacionado.
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8.4.326.
Possibilitar que os cadastros de bairros, distritos, logradouros, loteamentos,
pessoas, plantas de valores, seções e imóveis, recebam inserções ou alterações de
registros por meio de comunicação com sistemas de geoprocessamento.
8.4.327.
Permitir ao funcionário do setor cadastral imobiliário configurar a forma de
efetivação dos registros recebidos do sistema de geoprocessamento, podendo optar que as
alterações cadastrais sejam efetivadas automaticamente ou que passem por uma análise
prévia para deferimento ou indeferimento.
8.4.328.
Permitir ao usuário cadastrar e consultar logradouros, mencionando o seu tipo
(rua, alameda, avenida, travessão ou rodovia, por exemplo), com sua descrição,
informando ainda o CEP, município e zona fiscal de localização, a lei municipal que
ensejou a sua criação, a sua extensão em km, a epígrafe que gerou o nome e por fim
bairro(s) e CEP(s) que cortam o logradouro.
8.4.329.
Permitir ao usuário adicionar indexadores ou reajustar os seus valores por data
conforme os índices econômicos estabelecidos, para que sejam atribuídos a um
lançamento de crédito tributário e dívidas.
8.4.330.
Permitir ao usuário cadastrar agências bancárias para todos os bancos do Brasil,
detalhando o banco, o nome, número da agência e endereço completoPermitir a
configuração da tabela de cálculo das alíquotas do IRRF com base nos valores
determinados pela Receita Federal, para apuração do respectivo imposto na emissão de
notas fiscais avulsas
8.4.331.
Permitir ao funcionário do setor imobiliário determinar se ao cadastrar um
imóvel, serão validadas as informações de logradouro e seção.
8.4.332.
Permitir ao usuário cadastrar incentivos, remissões, isenções ou imunidades,
para posterior concessão dos mesmos em lançamentos de créditos tributários,
informando uma descrição, um tipo, o ato ou lei que ensejou o benefício, a validade e uma
fundamentação legal.
8.4.333.
Permitir configurar tipos de documentos para posterior vínculo com a entrega de
documentos do cadastro de empresas.
8.4.334.
Permitir ao usuário cadastrar e consultar a face da via pública que fica à frente de
um prédio ou ainda parte anterior do imóvel confinante com essa via, apresentando uma
abreviatura e uma descrição.
8.4.335.
Permitir o compartilhamento de informações dos logradouros cadastrados no
sistema de tributação entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e escrituração
fiscal, conforme pré-requisitos.
8.4.336.
Permitir que seja realizada a junção ou união de dois ou mais imóveis de um
mesmo contribuinte por meio de englobamento de imóveis, de forma que o cálculo de
créditos tributários sejam geradas para um único imóvel, com a possibilidade de informar
o contribuinte e a partir deste, apresentar os imóveis passíveis de englobamento, podendo
determinar o imóvel principal do englobamento.
8.4.337.
Possibilitar consultar as informações do englobamento do imóvel por meio do
cadastro do imóvel. Onde quando realizado englobamento ou desenglobamento de um
imóvel, seja inserida uma movimentação no respectivo cadastro indicando a ação
realizada.
8.4.338.
Possibilitar realizar o desmembramento de um imóvel ou de uma propriedade
respeitando as especificações exigidas pela entidade conforme previsto pela legislação,
metragem e quantidade de lote a ser desmembrados, com a possibilidade de informar o
profissional responsável pela alteração e visualizar os novos imóveis criados a partir das
informações pré-estabelecidas.
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8.4.339.
Permitir personalizar novos campos para complemento das informações
cadastrais das contribuições de melhorias, com os formatos área de texto, CNPJ, CPF, data,
data e hora, e-mail, hora, lista de seleção, múltipla seleção, numérico, telefone e texto.
8.4.340.
Permitir o compartilhamento de informações dos feriados cadastrados no
sistema de tributação entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e escrituração
fiscal, conforme pré-requisitos.
8.4.341.
Permitir que ao realizar a aprovação de um desmembramento, a base cadastral
dos imóveis seja automaticamente atualizada, indicando no imóvel origem que este
encontra-se desmembrado e nos imóveis criados, indicar que estes foram criados a partir
de desmembramento, fazendo referência ao imóvel de origem.
8.4.342.
Permitir realizar o remembramento ou junção de dois ou mais lotes de um
mesmo proprietário que sejam contíguos ou vizinhos de forma a criar um novo imóvel.
Com a possibilidade de informar o proprietário, selecionar os imóveis, vincular um
profissional responsável pelo remembramento, e código de responsabilidade técnica,
criando assim, uma nova inscrição imobiliária.
8.4.343.
Permitir o compartilhamento de informações dos loteamentos cadastrados no
sistema de tributação entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e escrituração
fiscal, conforme pré-requisitos.
8.4.344.
Permitir o compartilhamento de informações dos condomínios cadastrados no
sistema de tributação entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e escrituração
fiscal, conforme pré-requisitos.
8.4.345.
Permitir ao funcionário do setor imobiliário da entidade realizar o controle de
propostas efetuadas para valores e formas de pagamento de uma contribuição de
melhoria, podendo realizar o comparativo entre as propostas inicial e final, visualizando
por proposta o valor máximo de parcelas, período de vencimento, percentual de juros de
financiamento, valor mínimo de amortização por parcela e percentual de participação da
entidade.
8.4.346.
Permitir ao funcionário do setor de cadastro imobiliário consultar de forma
rápida os desmembramentos registrados na entidade, podendo verificar informações do
imóvel de origem, contribuinte proprietário, quantidade de imóveis gerados e situação do
desmembramento se em análise, aprovado ou cancelado.
8.4.347.
Permitir que partir do desmembramento de um imóvel, seja realizada a
transferência das características prediais, territoriais ou ambas do imóvel origem aos
imóveis criados.
8.4.348.
Permitir o compartilhamento de informações dos indexadores cadastrados no
sistema de tributação entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e escrituração
fiscal, conforme pré-requisitos.
8.4.349.
Permitir ao usuário cadastrar materiais e serviços, para posterior vínculo às
contribuições de melhoria, com o objetivo de achar o custo total das melhorias realizada
no município, informando se é um material ou serviços, a sa descrição, qual unidade de
medida e o tipo de cálculo se será em valor ou percentual.
8.4.350.
Permitir ao funcionário do setor imobiliário, relacionar os materiais e serviços
que serão necessários para execução de uma contribuição de melhorias, apurando valor
de forma separada por material e serviço.
8.4.351.
Permitir ao usuário cadastrar e consultar condomínios de casas ou prédios,
apresentando o logradouro, número, bairro, município e CEP localização, disponibilizando
ainda o responsável, ano de construção, área comum e edificada (em m²), informando
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números de pavimento, apartamentos, blocos, garagens, elevadores e sala, quando
houverem.
8.4.352.
Permitir ao funcionário do setor imobiliário indicar os imóveis que serão
beneficiados por uma contribuição de melhoria, informando se o imóvel será aderente à
contribuição de melhoria, a data de adesão, o valor de venda do imóvel e percentual de
valorização, apurando automaticamente o valor de valorização, permitindo visualizar
também o custo da melhoria por imóvel. Com a possibilidade de configurar número e
intervalo de vencimento das parcelas de forma individual para cada imóvel aderente à
contribuição de melhoria.
8.4.353.
Permitir ao usuário cadastrar e consultar os motivos padrões ou específicos para
que sejam utilizados nas operações administrativas realizadas na entidade.
8.4.354.
Permitir ao usuário cadastrar unidades de medidas, estabelecendo descrições,
símbolos, grandeza e fracionamento quando houver, por meio de medidas definidas pelo
INMETRO.
8.4.355.
Permitir ao usuário cadastrar cartórios que são responsáveis por efetuar os
registros dos imóveis e protestos de títulos, informando o nome e a que tipo ele pertence,
registro civil, tabelionato de notas, registro de imóveis, tabelionato de protesto ou registro
de títulos.
8.4.356.
Permitir ao funcionário do setor cadastral realizar o cadastramento de
engenheiros e arquitetos, selecionado a pessoa previamente cadastrada, vinculando o
número do CREA ou CAU e data de registro e informando os respectivos CBOs conforme
função por eles desempenhadas.
8.4.357.
Permitir ao funcionário do setor cadastral realizar o cadastramento das
imobiliárias, com as informações da pessoa jurídica acrescido do número do CRECI.
8.4.358.
Permitir ao funcionário do setor de cadastros realizar o cadastramento de
construtoras, com as informações de pessoas jurídicas previamente cadastradas, o
número de registro no CREA e a relação de engenheiros e arquitetos vinculados a ela.
8.4.359.
Permitir o lançamento de créditos tributários com valores apurados a partir de
configurações realizadas conforme necessidade da entidade, onde o valor do lançamento
será apresentado automaticamente. E ainda, permitir realizar mais de um lançamento de
crédito tributário para a mesma prestação de serviço.
8.4.360.
Permitir ao usuário cadastrar atos administrativos (leis e portarias), para que
sejam utilizados na regulamentação de procedimentos administrativos executados pela
entidade, apresentando o número destinado a identificação do ato/lei, o tipo jurídico do
ato, o escopo determinado pelo Tribunal de Contas, as datas de criação, a vigorar,
publicação e resolução, uma ementa, número do diário oficial, número do processo e da
resolução, CPF e o nome do responsável, podendo associar formas de divulgação.
8.4.361.
Permitir ao usuário cadastrar formas de divulgação de atos oficiais, realizando o
vínculo com um meio de comunicação.
8.4.362.
Permitir que o usuário realize o cadastro do escopo determinado pelo Tribunal
de Contas, informando sua descrição.
8.4.363.
Permitir configurar informações adicionais para que sejam apresentadas no
momento de cadastrar uma receita diversa para prestação de serviço, de forma a permitir
a inclusão de informações não previstas nos respectivos campos padrões, com os formatos
área de texto, CNPJ/CPF, numéricos, múltipla seleção, lista de seleção, data, hora, data e
hora, e-mail, texto ou telefone.
8.4.364.
Possibilitar a cobrança de taxas por prestação de serviços ao contribuinte, por
meio do lançamento de uma receita diversa, permitindo registrar o serviço prestado, a
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receita para qual será lançado o crédito tributário, o contribuinte, o código do processo
administrativo que originou o serviço e imóvel ou econômico para qual o serviço será
prestado.
8.4.365.
Permitir ao usuário cadastrar feriados existentes, a fim de definição das datas de
vencimentos dos créditos tributários, assim como para que não haja cobrança de
acréscimos quando um vencimento tenha sido configurado em um feriado.
8.4.366.
Possibilitar por meio do cadastro de convênios bancários que seja personalizada
a geração das informações de dígitos verificadores para o número, código de barras e
linha digitável para emissão das guias de pagamento.
8.4.367.
Possibilitar o cadastramento de convênios bancários para emissão de guias de
pagamento e recebimento dos impostos e taxas cobrados pela entidade, com a
possibilidade de informar uma descrição ao convênio, indicar se o mesmo encontra-se
habilitado para uso, informar número do convênio, banco, agência bancária, conta, código
do cedente e carteira conforme informações estabelecidas pela respectiva instituição
financeira.
8.4.368.
Permitir por meio de consulta unificada, visualizar as informações financeiras do
contribuinte de forma que sejam apresentadas suas pendências de débitos, dívida ativa,
parcelamentos de crédito, guias de pagamento unificadas pendentes de pagamento, bem
como suas obrigações acessórias.
8.4.369.
Permitir realizar a transferência de imóveis urbanos, com a opção de inserir mais
de um imóvel à transferência e para cada imóvel, permitir a inclusão de informações do
processo administrativo que prevê a transferência e respectivos anexos. Permitindo ainda
a consulta rápida das informações de área de valor da unidade.
8.4.370.
Possibilitar ao cadastrar convênios bancários, determinar uma validade para o
identificador de número de baixa de pagamento conforme prazo estabelecido para
instituição financeira.
8.4.371.
Permitir ao funcionário do setor cadastral imobiliário, realizar a conferência das
alterações cadastrais realizadas pelo sistema de geoprocessamento, com a possibilidade
de realizar um comparativo entre a informação anterior e a nova informação, conferindo a
data de recebimento do registro, o usuário que realizou a análise e indicando a criação de
um novo registro e ainda desfazer as alterações realizadas.
8.4.372.
Possibilitar que seja configurado no convênio bancário, um modelo de guia de
pagamento padrão que deverá ser utilizado sempre que uma guia de pagamento for
emitida para determinado convênio.
8.4.373.
Permitir o compartilhamento de informações dos contribuintes cadastrados no
sistema de tributação entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e escrituração
fiscal, conforme pré-requisitos.
8.4.374.
Permitir no momento de realizar a importação de um arquivo de baixa
automática de pagamentos, que sejam realizadas validações conforme regras préconfiguradas de acordo com as necessidades estabelecidas pela entidade e convênio
bancário.
8.4.375.
Permitir ao responsável pelos pagamentos realizados na entidade, efetuar a
consulta das importações de arquivos de baixa automática, podendo diferenciar as
importações de arquivos de baixa pendentes de homologação dos que já constam
8.4.376.
Homologados ou estornados.
8.4.377.
Permitir por meio das configurações de condições de parcelamento de créditos,
determinar o critério para aplicação de acréscimos as respectivas parcelas, podendo
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aplicar o cálculo de acréscimos a partir da data na qual o parcelamento foi realizado ou a
partir do vencimento da primeira parcela originada pelo parcelamento.
8.4.378.
Permitir através de comunicação com sistemas de terceiros (junta comercial),
realizar a consulta de viabilidade para abertura de empresas, obedecendo contrato de
comunicação pré-estabelecido entre a entidade e a empresa terceira.
8.4.379.
Permitir que o cadastro de econômicos receba inclusões ou alterações cadastrais
através de comunicação com sistema de terceiros, como a junta comercial, obedecendo
contrato de comunicação pré-estabelecido entre a entidade e a empresa terceira.
8.4.380.
Permitir ao funcionário do cadastro imobiliário, ao cadastrar um imóvel, incluir
as informações de endereço do imóvel, com as informações de condomínio, bloco,
logradouro, número, CEP, bairro, distrito, loteamento, complemento, latitude e longitude,
setor, quadra, lote, seção e face.
8.4.381.
Permitir realizar o estorno da inscrição de um crédito tributário em dívida ativa,
apresentando a data de estorno, processo administrativo que originou o estorno e motivo.
8.4.382.
Permitir consultar registros importados que possuem alguma inconsistência,
onde seja informado o motivo da inconsistência, permitindo que seja realizado ajuste e
novo processamento do registro.
8.4.383.
Permitir que o responsável pelo cadastro mobiliário faça o controle das
movimentações cadastrais realizadas no cadastro de econômicos via comunicação com
sistema de terceiro, com a possibilidade de consultar as integrações por status,
diferenciando as alterações que aguardam análise, das que possuem inconsistências ou
estão concluídas, visualizando informações básicas como nome e CNPJ da empresa que
terá seu cadastro alterado ou será cadastrada, a data de integração e sua situação.
8.4.384.
Permitir realizar o controle de numeração sequencial dos documentos emitidos,
como Alvarás e Certidões, com possibilidade de determinar um número inicial por
exercício, de forma que para cada documento, o sistema atribua automaticamente um
código único e sequencial, com isso, mantendo registro e validade dos documentos
emitidos juntamente ao ente público.
8.4.385.
Permitir ao setor de arrecadação determinar a ordem na qual os créditos
tributários serão baixados no momento de realizar baixas de pagamentos, tanto pelo
processo de baixa manual quanto pelo processo de baixa automática.
8.4.386.
Permitir que o responsável pelo cadastro mobiliário aceite ou não uma alteração
no cadastro de econômicos realizada por sistema de terceiros, podendo, deferir ou
indeferir a alteração, informando a data do parecer, número do processo, motivo e
observações. Possibilitar ainda, desfazer o parecer concedido, de forma a retornar à
alteração cadastral para nova análise.
8.4.387.
Permitir no momento de realizar a declaração de ISS homologado, buscar
automaticamente as atividades vinculadas ao econômico que está declarando, com a
possibilidade de buscar todas as atividades, de maior alíquota ou menor alíquota.
8.4.388.
Permitir ao funcionário do setor de cadastros, no momento de cadastrar uma
pessoa jurídica, informar se a empresa é optante pelo regime simplificado de arrecadação,
cobrança e fiscalização de tributos - Simples Nacional.
8.4.389.
Permitir ao funcionário do cadastro mobiliário, por meio do cadastro de
econômicos, preencher ou consultar informações adicionais não previstas nos respectivos
campos padrões, com a possibilidade de consultar tais informações por ano, mantendo
histórico das características mobiliárias.
8.4.390.
Permitir configurar valores de taxa de expediente para que sejam gerados aos
contribuintes no momento de realizar a emissão de guias de pagamento.
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8.4.391.
Permitir realizar a homologação de uma movimentação realizada em Dívida
Ativa, com a possibilidade de conferir as informações da dívida bem como os valores.
Onde a movimentação apenas será efetivada após a conferência e confirmação da
operação.
8.4.392.
Permitir por meio das configurações de condições de parcelamento de créditos,
estabelecer a forma como serão aplicados os juros de financiamento ao realizar um
parcelamento de crédito.
8.4.393.
Permitir anexar arquivos ao requerimento de benefícios fiscais ou manutenção
de cálculo.
8.4.394.
Permitir ao responsável pela baixa automática de pagamentos, a partir da
homologação dos pagamentos, identificar os pagamentos que eventualmente
apresentarem alguma inconsistência, podendo realizar a consulta de forma detalhada dos
pagamentos realizados em parcelas canceladas, eliminadas, suspensas, já pagas ou
pagamentos cujo lançamento não foi identificado.
8.4.395.
Permitir ao responsável pela baixa automática de pagamentos, a partir da
homologação dos pagamentos, consultar os totalizadores dos valores de pagamentos
contidos no arquivo importado, apresentando valor total dos pagamentos, valor de
diferença de pagamento a maior ou menor, total de pagamentos normais, indevidos,
isentos, pagos, parcelados, cancelados, eliminados, suspensos, remidos ou sem
identificação de parcela.
8.4.396.
Possibilitar ao funcionário do setor de cadastro ao cadastrar ou alterar um
contribuinte, preencher e consultar informações adicionais disponíveis no cadastro de
contribuintes, com a possibilidade de consultar tais informações por ano, mantendo
histórico das características cadastrais.
8.4.397.
Permitir realizar o encerramento de uma competência de declaração de ISS
homologado apontando que não houve movimentações financeiras na mesma.
8.4.398.
Permitir realizar a configuração de competências para declaração de serviços e
apuração dos respectivos impostos, com a possibilidade de informar a descrição, data
inicial, data final e data de vencimento para pagamentos dos impostos apurados na
competência.
8.4.399.
Permitir a consulta das receitas diversas cadastradas na entidade, com
possibilidade de verificar a data de cadastro, o contribuinte, o serviço prestado, a receita
tributária vinculada e consultar se existem lançamentos de créditos tributários gerados.
Com possibilidade de conferir o histórico de movimentações nestas realizadas.
8.4.400.
Permitir por meio das configurações de condições de parcelamento de créditos,
determinar se a anistia concedida às dívidas incluídas em parcelamento serámantida ou
não.
8.4.401.
Permitir ao responsável pela baixa automática de pagamentos, a partir da
homologação dos pagamentos, realizar o download das informações do das baixas de
pagamentos contidas no arquivo de retorno bancário, podendo escolher o formato do
arquivo que será originado entre as opções PDF, CSV ou Excel.
8.4.402.
Permitir personalizar modelos de documentos de Notificação de Lançamentos,
de forma a atender às particularidades do município
8.4.403.
Permitir por meio das configurações de condições de parcelamento de créditos,
indicar se no momento de realizar o parcelamento de créditos, será exigido valor de
entrada do contribuinte, bem como determinar o percentual a exigir.
8.4.404.
Permitir por meio da consulta de viabilidade para abertura de empresas, que
sejam realizadas solicitações de informações ao sistema de terceiro, caso seja necessário
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complementar as informações da empresa que está sendo analisada, obedecendo contrato
de comunicação pré-estabelecido entre a entidade e a empresa terceira.
8.4.405.
Permitir realizar declarações retificadoras de ISS homologado, permitindo uma
nova apuração dos valores de ISS.
8.4.406.
Permitir por meio das configurações de condições de parcelamento de créditos,
determinar um número limite de dias de vencimento de uma parcela, uma quantidade de
parcelas vencidas consecutivas ou não para que o parcelamento de crédito seja
automaticamente cancelado.
8.4.407.
Permitir por meio das configurações de condições de parcelamento de créditos,
indicar se no momento de realizar o parcelamento de créditos, poderão ser incluídas ou
removidas taxas manualmente.
8.4.408.
Permitir que seja realizado o deferimento ou indeferimento da viabilidade para
abertura de uma empresa por meio da análise das informações disponibilizadas na
consulta de viabilidade pelo sistema da junta comercial, informando o parecer e a
respectiva justificativa.
8.4.409.
Permitir a partir da consulta de uma Nota avulsa, realizar movimentações na
situação da mesma, com a opção de anular a nota, realizar uma cópia da mesma ou fazer a
sua emissão. E ainda, permitir realizar o cálculo do ISSQN, conforme valores lançados na
nota.
8.4.410.
Permitir a emissão do termo de abertura e encerramento do livro da Dívida Ativa
de forma a controlar e documentar a abertura e encerramento destes.
8.4.411.
Permitir ao cadastrar um crédito tributário, determinar o tipo de referente para
qual será gerado cálculo, escolhendo entre contribuições de melhorias, contribuintes,
econômicos, imóveis, receitas diversas, parcelamentos, transferência de imóveis, nota
fiscal avulsa, autos de infração ou projetos.
8.4.412.
Permitir indicar se determinada receita de crédito tributário poderá ser inscrita
em dívida ativa.
8.4.413.
Permitir realizar o cancelamento do cálculo gerado a partir do encerramento de
uma competência de declaração de ISS homologado, gerando respectivo registro de
manutenção de lançamentos.
8.4.414.
Permitir realizar a simulação da inscrição de créditos tributários em dívida ativa.
Podendo selecionar período de tempo, forma de pagamento, selecionar créditos
tributários a inscrever, determinar os contribuintes que serão incluídos na simulação, de
forma a realizar uma prévia para conferência e posterior inscrição.
8.4.415.
Permitir que seja realizada baixa automática dos pagamentos de forma
retroativa, informando a data na qual os pagamentos devem ser registrados.
8.4.416.
Permitir por meio das configurações de condições de parcelamento de créditos,
determinar se contribuintes que possuem algum incentivo fiscal poderão ter seus créditos
parcelados.
8.4.417.
Possibilitar criação e personalização de modelos de documentos de Certidão de
ITBI, de forma a atender as particularidades do município.
8.4.418.
Permitir realizar a classificação de atividade econômica conforme as opções
agropecuária e pesca, indústria, meio ambiente, comércio e serviço.
8.4.419.
Permitir realizar a classificação do risco das atividades econômicas, de forma a
apoiar o processo de análise para emissão de licenças ou autorizações para
funcionamento.
8.4.420.
Permitir que o responsável pelo cadastro mobiliário faça a conferência dos dados
alterados no cadastro de econômicos por comunicação com sistema de terceiro,
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conferindo as informações cadastrais da empresa, as atividades econômicas, informação
de sócios, contador e eventuais informações não previstas nos campos padrões, podendo
visualizar de forma diferenciada quando uma informação for inserida, alterada ou
excluída pela integração.
8.4.421.
Permitir por meio das configurações de condições de parcelamento de créditos,
definir se deverá ser validada a renda familiar no momento de realizar o parcelamento,
estabelecendo o percentual limite para comprometimento da renda.
8.4.422.
Permitir ao funcionário do setor de arrecadação, realizar o cancelamento de um
parcelamento de créditos, informando a respectiva justificativa para a operação.
8.4.423.
Possibilitar ao fisco municipal configurar no sistema, fórmulas de cálculo de
acréscimos, incluindo correção monetária, juros e multa, de modo que atenda às
especificações previstas no Código Tributário Municipal.
8.4.424.
Possibilitar criação e personalização de modelos de Guias de pagamento, de
forma a atender às particularidades do município.
8.4.425.
Permitir ao responsável pela manutenção das atividades econômicas, preencher
ou consultar informações adicionais configuradas para cadastro as atividades econômicas,
com a possibilidade de consultar tais informações por ano, mantendo histórico destas
características.
8.4.426.
Possibilitar a emissão da Certidão Negativa de Débitos, selecionando um modelo
de documento previamente configurado no sistema.
8.4.427.
Permitir ao responsável pela baixa automática de pagamentos, realizar a
homologação dos pagamentos por meio da conferência das informações de importação do
arquivo de retorno bancário, como data e usuário que realizou a importação do arquivo,
dados convênio bancário, nome, data e número do arquivo de retorno bancário, com a
possibilidade de verificar as informações detalhadas dos pagamentos incluídos no arquivo
com o nome do contribuinte, número de baixa de pagamento, número da parcela, data de
vencimento, data de pagamento e data de crédito, valor pago, valor de diferença caso
existir e indicador da linha do arquivo onde o pagamento está localizado.
8.4.428.
Permitir por meio das configurações de condições de parcelamento de créditos,
determinar que o sistema revogue os descontos concedidos nas parcelas geradas pelo
parcelamento, caso estas estejam vencidas.
8.4.429.
Permitir o cadastramento de pessoas jurídicas as quais serão consideradas como
contribuintes informando seus dados pessoais como inscrições municipal e estadual,
indicação se o contribuinte é isento de inscrição estadual, informar sua natureza jurídica,
endereço, telefones, e-mails, site, porte da empresa, órgão responsável pelo registro,
número e data de inscrição.
8.4.430.
Permitir ao funcionário do setor de cadastros, no momento de cadastrar uma
pessoa física ou jurídica, informar dados das contas bancárias da empresa ou pessoa, com
a possibilidade de indicar se a conta está encerrada ou ativa.
8.4.431.
Permitir realizar a consulta dos requerimentos de benefícios fiscais ou
manutenções de cálculo cadastrados na entidade, podendo verificar a data de cadastro, se
individual ou geral, o nome do requerente, o número do processo administrativo, sua
vigência e situação, se em análise, deferido ou indeferido, bem como consultar o histórico
de movimentações aplicadas ao mesmo. E ainda, quando um benefício for geral, consultar
os contribuintes e referentes que serão contemplados pelo benefício ou manutenção.
8.4.432.
Possibilitar ao fisco municipal configurar no sistema, fórmulas de cálculo para
lançamento de créditos tributários, de forma a atender às especificações previstas no
Código Tributário Municipal.
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8.4.433.
Possibilitar a criação e personalização de modelos de documentos de Certidão
Negativa de Débitos, de forma a atender às particularidades do município.
8.4.434.
Possibilitar a emissão dos Alvarás de Licença Localização e Funcionamento,
sanitário e Provisório, com a possibilidade de definir o prazo validade por data ou
intervalo de dias, incluir informações complementares e selecionar u
8.4.435.
modelo de documento previamente configurado no sistema.
8.4.436.
Permitir por meio das configurações de condições de parcelamento de créditos,
indicar se contribuintes que não possuem CPF em seu cadastro poderão realizar
parcelamento de seus créditos tributários em aberto.
8.4.437.
Possibilitar a configuração de fórmulas para criação dos dígitos verificadores
para o número, código de barras e linha digitável para diversos convênios bancários,
conforme especificações previstas nos layouts de comunicação bancária.
8.4.438.
Permitir gerar competências de forma automática, informando o exercício, a data
do primeiro vencimento, determinando se vencimento em sábados, domingos e feriados
serão mantidos, antecipados ou postergados e ainda, podendo configurar uma descrição
padrão para competência, e realizar a simulação de forma a conferir as competências
geradas a partir das opções selecionadas.
8.4.439.
Permitir por meio das configurações de condições de parcelamento de créditos,
determinar se será realizadas amortização no valor de juros de financiamento e correção
pré-fixada, caso o contribuinte realize o pagamento da parcela de forma antecipada ao seu
vencimento.
8.4.440.
Permitir ao funcionário do cadastro mobiliário, por meio do cadastro de
econômicos, preencher ou consultar informações adicionais não previstas nos campos
padrões do cadastro as atividades econômicas, com a possibilidade de consultar tais
informações por ano, mantendo histórico destas características.
8.4.441.
Possibilitar ao fisco municipal configurar no sistema, fórmulas de cálculo de
desconto a conceder na emissão de guia unificada de forma a atender às especificações
previstas no Código Tributário Municipal.
8.4.442.
Possibilitar ao fisco municipal configurar no sistema, fórmulas de cálculo
descontos para parcelamentos de créditos, de forma a atender às especificações previstas
no Código Tributário Municipal.
8.4.443.
Permitir realizar o controle das Notificações de Lançamentos emitidas, podendo
consultar de forma diferenciada, as notificações de créditos não inscritos das notificações
de créditos inscritos em dívida ativa, e ainda possibilitando diferenciar as notificações que
se encontram ativas das notificações que estejam canceladas.
8.4.444.
Permitir a partir da consulta de notificações de lançamentos emitidas, realizar a
emissão da respectiva segunda via.
8.4.445.
Permitir realizar o cancelamento de uma dívida ativa, conforme determinado por
legislação vigente, selecionando créditos tributários específicos, um ou mais contribuintes,
período de vencimento e ano para identificação das dívidas a cancelar.
8.4.446.
Permitir registrar a prescrição de uma dívida ativa conforme legislação vigente,
de forma a sinalizar a impossibilidade de realizar a respectiva cobrança, selecionando
créditos tributários específicos, um ou mais contribuintes, período de vencimento, ano e
prazo para prescrição.
8.4.447.
Permitir registrar o pagamento de uma dívida ativa por meio de prestação
diversa, informando a legislação regulamentadora, motivo, forma de pagamento e valor.
Buscando ainda por créditos tributários específicos, o contribuinte que realizará a
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prestação, período de vencimento e ano para seleção da dívida que irá receber o
pagamento por prestação diversa.
8.4.448.
Permitir efetuar a remissão da dívida, de forma a extinguir o crédito tributário,
registrando que o devedor está eximido de realizar a quitação do respectivo. Podendo
indicar créditos tributários específicos, um ou mais contribuintes, período de vencimento
e ano para aplicar o fato jurídico.
8.4.449.
Permitir a emissão de Notificações de Lançamentos para créditos tributários
inscritos em dívida ativa, selecionando dívidas registradas em determinado livro, de
forma facilitar o controle das notificações emitidas controlando pelo respectivo livro.
8.4.450.
Permitir realizar a conferência dos lançamentos elencados a partir dos critérios
determinados para emissão das notificações de forma antecipada à sua emissão, visando
garantir que as notificações sejam emitidas para os lançamentos que efetivamente devem
ser notificados.
8.4.451.
Permitir na emissão de Notificações de Lançamentos para créditos tributários
inscritos em dívida ativa, determinar uma data base para cálculo dos acréscimos
aplicáveis por atraso de pagamento
8.4.452.
Permitir a criação de tabelas auxiliares para que sejam utilizadas ao cadastrar
econômicos, de forma a facilitar a conversão de dados ou integração com sistema de
terceiros em caso da existência de informações não previstas nos campos padrões deste
cadastro, informando a descrição da tabela e configurando suas colunas.
8.4.453.
Permitir o compartilhamento das guias de pagamentos emitidas no sistema de
tributação entre os sistemas de emissão de nota eletrôni
8.4.454.
a, atendimento ao contribuinte e escrituração fiscal, conforme pré-requisitos.
8.4.455.
Permitir que seja realizada a baixa dos pagamentos dos lançamentos de créditos
tributários de forma automática, onde o responsável pela baixa informa o convênio
bancário cujas baixas devem ser vinculadas e realiza a importação do arquivo de retorno
bancário, contendo a relação dos pagamentos para que o sistema automaticamente
localize os lançamentos e registre os respectivos pagamentos.
8.4.456.
Permitir ao responsável pelo setor de arrecadação, realizar configurações de
condições para que sejam aplicadas aos parcelamentos de créditos tributários, com
possibilidade de incluir uma descrição, indicar se a condição se aplica para dívidas,
débitos ou ambos, determinar um período de vigência da configuração, estabelecer um
período de abrangência de vencimento dos créditos tributários, vincular o ato ou lei que
regulamenta as condições do parcelamento
8.4.457.
Permitir realizar a inscrição de créditos tributários em dívida ativa a partir da
consulta dos dados uma simulação de inscrição, onde a inscrição em dívida apenas será
efetivada caso a simulação seja aceita e homologada
8.4.458.
Permitir por meio das configurações de condições de parcelamento de créditos,
configurar os créditos tributários que poderão ser parcelados por meio de determinada
configuração, incluir taxas para que sejam embutidas automaticamente ao valor do
parcelamento e determinar se um crédito tributário poderá ser parcelado em conjunto
com outros créditos ou se seu parcelamento ocorrerá de forma individual.
8.4.459.
Permitir o compartilhamento de informações das competências cadastradas no
sistema de tributação entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e escrituração
fiscal, conforme pré-requisitos.
8.4.460.
Permitir manter o histórico das alíquotas do IRRF com base nos valores
determinados pela Receita Federal do Brasil, para apuração do respectivo imposto na
emissão de notas fiscais avulsas retroativas.
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8.4.461.
Permitir a emissão de guias de pagamento com diversos lançamentos vinculados.
8.4.462.
Permitir realizar a definição da forma como ocorrerá a transferência do imóvel
ao identificar a quitação do crédito tributário a ela relacionado, com opção de transferir
automaticamente ou exigir intervenção manual para efetivação da transação. E ainda,
permitir aplicar a mesma verificação para casos onde a transferência é isenta do imposto.
8.4.463.
Permitir realizar a concessão de benefícios fiscais para lançamentos de Créditos
Tributários, com a possibilidade de registrar a isenção, remissão, imunidade ou incentivo
fiscal, determinando se o benefício será para determinado contribuinte ou geral,
informando o requerente do benefício, o processo administrativo que o prevê, seu período
de vigência, determinar os percentuais a aplicar nos valores dos créditos tributários,
registrar observações ao requerimento e determinar quais receitas receberão o incentivo.
8.4.464.
Permitir para cada imóvel vinculado a transferência de imóveis, configurar
informações de compra, podendo vincular um ou mais adquirentes, os percentuais de
compra e o cálculo do imposto apurado de forma individual por adquirente vinculado na
transação.
8.4.465.
Permitir realizar a transferência de imóveis rurais, com a opção de inserir um ou
mais imóveis na transferência e ainda, mediante parametrização, permitir o cadastro de
imóveis rurais inexistentes na base cadastral do município.
8.4.466.
Permitir que seja realizada a declaração de serviços prestados para recolhimento
de ISS homologado, apresentando as competências do exercício e sua vigência, com
possibilidade de vincular itens da lista de serviço para declaração, informar a respectiva
alíquota, valor declarado, valor retido por terceiros, valor retido de terceiros, valor de
dedução e retornar automaticamente o valor do ISS por serviço com base nos valores
declarados, e ainda permitir a inclusão de comentários à declaração.
8.4.467.
Possibilitar a emissão de Certidão de Transferência de Imóveis, permitindo
diferenciar as transferências cuja certidão já está emitida das transferências que ainda
não possuem certidão.
8.4.468.
Permitir para cada imóvel vinculado na transferência de imóveis, configurar
informações da venda, podendo incluir mais de um vendedor em caso de
corresponsabilidade, e os respectivos percentuais de valores de venda.
8.4.469.
Permitir que as informações dos pagamentos sejam integradas entre os demais
sistemas de arrecadação, conforme pré-requisitos.
8.4.470.
Permitir a inclusão de arquivos digitalizados ao remembramento de imóveis,
como por exemplo a cópia do processo administrativo, as imagens do imóvel e demais
documentações pertinentes a alteração.
8.4.471.
Possibilitar que sejam redefinidas as características ou informações adicionais
para que sejam aplicadas ao novo imóvel que será criado a partir do remembramento.
8.4.472.
Permitir ao realizar a transferência de imóveis informar o motivo, indicar se é
uma venda parcial ou total, se é imóvel na planta, se existem valores de financiamento,
benfeitorias ou outros, vincular o responsável pelo pagamento do imposto para cada
imóvel vinculado na transferência, e ainda informar o cartório que atuará na
transferência.
8.4.473.
Possibilitar ao funcionário do setor imobiliário da entidade realizar o
cadastramento de informações necessárias para registro e cobrança de uma contribuição
de melhoria, possibilitando adicionar o memorial descritivo do projeto, período de início
de fim, os logradouros e bairros que serão beneficiados, data de aceite da proposta de
melhoria, quantidade de imóveis beneficiados, valor da melhoria, valor de participação
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dos contribuintes, e ainda vincular demais taxas para que sejam cobradas juntamente ao
crédito tributário gerado pela Contribuição de Melhoria.
8.4.474.
Permitir realizar a concessão de saldos ao contribuinte seja por restituição,
abatendo diretamente do saldo total ou compensação de valores, onde deve ser indicado o
lançamento para qual será concedido o valor de saldo para ser descontado.
8.4.475.
Permitir o compartilhamento de informações das atividades econômicas
cadastradas no sistema de tributação entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e
escrituração fiscal, conforme pré-requisitos.
8.4.476.
Permitir por meio de consulta unificada, visualizar as informações de serviços
prestados ao contribuinte, com a possibilidade de visualizar as taxas para ele lançadas,
transferências de imóveis realizadas, requerimentos de manutenção de cálculo ou
benefícios fiscais por ele solicitados e notas avulsas emitidas em seu nome, onde para cada
item citado, permitir a criação de um novo registro.
8.4.477.
Permitir a emissão de Notas Avulsas para prestadores de serviços não
estabelecidos no município ou profissionais autônomos que emitem diretamente na
entidade, com controle automático do número e série da nota conforme configurações
pré-existentes, disponibilizando para preenchimento a data de emissão da nota, prestador
e tomador do serviço, endereço do tomador, requerente da emissão, número e data do
empenho. Permitindo ainda, realizar o vínculo dos serviços prestados, buscando os itens
da lista de serviço, preenchendo alíquota, valor unitário, quantidade, valor de redução e
apurando o valor total por serviço de forma automática.
8.4.478.
Permitir por meio de consulta unificada, visualizar as informações cadastrais do
contribuinte, apresentando os imóveis de sua propriedade ou responsabilidade,
econômicos em seu nome ou sociedade e contribuições de melhorias lançadas para seus
imóveis, onde para cada item citado, permitir a criação de um novo registro.
8.4.479.
Permitir o compartilhamento de informações dos incentivos fiscais cadastrados
no sistema de tributação entre os sistemas de emissão de nota eletrônica e escrituração
fiscal, conforme pré-requisitos.
8.4.480.
Permitir realizar a concessão de anistia nas penalidades pecuniárias aplicadas
nas dívidas ativas conforme legislação vigente, determinando prazo de validade, bem
como podendo selecionar créditos tributários específicos, um ou mais contribuintes,
período de vencimento e ano para aplicação do benefício.
8.4.481.
Possibilitar ao setor cadastral imobiliário da entidade pública configurar um
prazo de vencimento em dias úteis ou corrido para lançamento do Crédito Tributário
originado pela Transferência de imóveis e ainda podendo esse vencimento, ser alterados
no momento de registrar a transferência do imóvel.
8.4.482.
Permitir a contabilização automática dos benefícios fiscais ou manutenções de
cálculos realizadas em lançamentos, considerando a concessão e cancelamento dos
benefícios ou manutenções realizadas.
8.4.483.
Permitir realizar a emissão do livro da dívida ativa de forma a demonstrar os
seus dados, conforme configurações de ano, folhas, posições e formato de controle
previamente realizadas.
8.4.484.
Possibilitar o controle de saldos gerados por contribuintes, permitindo a visão
dos saldos disponíveis para utilização, apresentando as informações da manutenção como
a parcela, o número de baixa, as datas de pagamento e crédito o valor pago e o valor
gerado de saldo e quando se tratar de saldos lançados manualmente, visualizar o número
do processo, usuário que gerou o saldo, data de geração e validade, valor total de saldo e
valor utilizado.
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8.4.485.
Permitir o cancelamento de documentos emitidos de forma a deixá-los sem
validade perante o ente público, bem como permitir que documentos cancelados
indevidamente sejam reativados.
8.4.486.
Permitir por meio das configurações de condições de parcelamento de créditos,
realizar configuração das parcelas do parcelamento, com possibilidade de determinar se
os vencimentos das parcelas poderão coincidir apenas com dias úteis ou qualquer data,
configurar um intervalo padrão de vencimento para a primeira parcela, determinar a
cobrança de juros ou não na primeira parcela, estabelecer um valor mínimo de parcela por
tipo de pessoa (física ou jurídica), bem como estabelecer um número máximo de parcelas
a serem geradas pelo parcelamento.
8.4.487.
Permitir no momento de conceder um benefício fiscal cuja abrangência é geral,
realizar uma filtragem para seleção de contribuintes, imóveis ou econômicos que serão
beneficiados, podendo inserir um intervalo de inscrição imobiliária, distrito, bairro,
logradouro, seção, selecionar uma ou mais imóveis ou econômicos.
8.4.488.
Permitir o cadastramento de créditos tributários para realização da cobrança de
impostos e taxas, determinando a descrição do crédito, sua abreviatura, moeda para
cálculo, permitindo realizar o vínculo das receitas que irão compor o crédito, com a
possibilidade de buscar pela descrição da receita e visualizar suas informações como
abreviatura, classificação e situação.
8.4.489.
Permitir registrar a suspensão de uma dívida ativa conforme legislação que o
regulamente, de forma a parar a contagem do prazo de prescrição para cobrança do
respectivo crédito. Podendo indicar créditos tributários específicos, um ou mais
contribuintes, período de vencimento e ano para aplicar o fato jurídico.
8.4.490.
Permitir realizar o controle das simulações de inscrição em dívida ativa
cadastradas, podendo detalhar os dados simulados, o usuário que realizou a simulação e
ainda descartar a simulação, caso alguma informação não esteja coerente.
8.4.491.
Permitir por meio de consulta unificada do contribuinte, visualizar os
documentos emitidos em seu nome, como Certidão Negativa de Débitos, Alvarás de
localização, provisório ou sanitário, Notificações de lançamentos e Certidões de ITBI, onde
para cada item citado, permitir que seja realizada uma nova emissão.
8.4.492.
Possibilitar ao fisco municipal configurar no sistema, fórmulas de cálculo dos
Impostos Federais a serem apurados na emissão de Notas Avulsas.
8.4.493.
Permitir ao fisco municipal determinar se a anistia concedida a uma dívida ativa
deverá ser mantida, caso esta venha a ser parcelada.
8.4.494.
Possibilitar ao fisco municipal configurar no sistema restrições que validem os
dados preenchidos no momento de realizar a transferência de imóveis, de modo que
atenda particularidades do município.

8.5. MODULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA

8.5.1. A navegação entre os campos deve poder ser realizada através da tecla “Enter” e “Tab”.
8.5.2. Possibilitar identificação visual dos usuários do sistema através de imagens (foto).
8.5.3. Possibilitar o cadastro de usuários em uma central unificada. A atualização do sistema
deve ocorrer sem que seja necessária a paralisação de todas as estações de trabalho.
8.5.4. As atualizações da solução devem ser realizadas de maneira automatizada sem
necessidade de interferência do usuário.
8.5.5. Possibilitar ao fisco municipal parametrizar a relação de tomadores que estará disponível
para uso do prestador na emissão da nota fiscal, definindo a utilização apenas dos
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tomadores relacionados ao seu próprio cadastro ou os tomadores relacionados aos
demais prestadores da entidade. Permitir ainda que o município decida sobre fazer este
tipo de controle da forma que achar necessário, aplicando esta configuração a qualquer
momento do uso no sistema.
8.5.6. Possibilitar ao fisco municipal consultar as informações dos créditos tributários gerados
individualmente por tomador de serviço
8.5.7. Possibilitar ao prestador do serviço utilizar ambientes diferenciados de acesso ao sistema
para emissão de nota fiscal
8.5.8. Possibilitar que seja registrado para a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica um código de
verificação que permita ser utilizado em pesquisas para validação da sua autenticidade
enquanto documento fiscal.
8.5.9. Possibilitar a alteração de senha de utilização do sistema a qualquer momento.
8.5.10. Possibilitar que o fisco municipal configure a quantidade de dias que o prestador de
serviço estará autorizado para converter manualmente ou eletronicamente o RPS em nota
fiscal de serviço.
8.5.11. Possibilitar que o sistema controle o tráfego de informações e dados utilizando protocolo
de comunicação seguro, denominado HTTPS.
8.5.12. Possibilitar que o prestador do serviço verifique em forma de gráfico o total de suas
notas emitidas.
8.5.13. Permitir o cadastro das cotações das moedas para cálculo da correção monetária pelo
pagamento em atraso por parte dos contribuintes das guias de recolhimento do ISSQN.
8.5.14. Possibilitar que o prestador do serviço informe o motivo para o cancelamento da Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica emitida.
8.5.15. Possibilitar a indicação da tarja "Cancelada" para as notas que sofreram o processo de
substituição.
8.5.16. Possibilitar que o prestador do serviço possa realizar a impressão das notas fiscais,
indicando uma faixa de número de nota ou ainda um período de data de emissão.
8.5.17. Possibilitar que o fisco municipal configure a quantidade de dias que o prestador de
serviço estará autorizado a cancelar a NFS-e após sua emissão.
8.5.18. Possuir mecanismo que permita o reenvio de senha.
8.5.19. Possibilitar que o prestador do serviço cancele a guia de pagamento gerada para as notas
fiscais com ISS devido.
8.5.20. Possibilitar que o prestador do serviço através da emissão de notas fiscais, consulte a
relação de tomadores registrados.
8.5.21. Possibilitar que o sistema efetue o cálculo do ISSQN de forma automática, de acordo com
as informações contidas na base de cálculo e alíquota.
8.5.22. Possibilitar que o sistema organize suas funcionalidades através de um ambiente para
administração e configuração e outro ambiente para o prestador, ambos com acesso
através de autenticação de usuários, podendo ainda disponibilizar recursos em uma área
pública com acesso sem necessidade de autenticação.
8.5.23. Possibilitar que o prestador do serviço importe no sistema da Nota Fiscal Eletrônica o
arquivo XML contendo um RPS ou um lote de RPS, gerados a partir do sistema próprio do
prestador.
8.5.24. Possibilitar que o prestador de serviço imprima no corpo da nota fiscal, os dados
referentes a construção civil, tais como número da obra, ano da obra, tipo da obra e
número do C.E.I da obra, de modo que as informações sejam apresentadas em campo
específico.
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8.5.25. Possibilitar que o prestador altere informações cadastrais do tomador do serviço a partir
da emissão de nota fiscal, de modo que agilize a emissão da nota fiscal.
8.5.26. Possibilitar ao prestador relacionar na nota fiscais de serviço o número do Recibo
Provisório de Serviço - RPS convertido, seja para conversões manuais ou eletrônicas.
8.5.27. Possibilitar ao fisco municipal o controle da conversão de RPS pelo prestador, validando
para que a numeração sequencial seja crescente, o prazo estipulado pela legislação
tributária municipal seja atendido e ainda, que não seja possível converter novamente um
RPS que já gerou uma nota fiscal.
8.5.28. Possibilitar que seja validado o XML através de esquema XSD para utilização com
software do contribuinte, validando o XML de envio e de retorno.
8.5.29. Possibilitar que o fisco municipal configure a quantidade de dias após a emissão da nota
fiscal que o prestador poderá fazer a substituição.
8.5.30. Possibilitar que seja enviado e-mail ao tomaor do serviço informando sobre o
cancelamento da nota fiscal.
8.5.31. Possibilitar que o fisco municipal conceda o parecer para as solicitações de acesso,
podendo manter os pedidos em análise, fazer o deferimento ou indeferimento e ainda
informar o motivo do parecer.
8.5.32. Possibilitar que o fisco municipal atualize em qualquer momento o status da permissão
de acesso do prestador para emissão de notas fiscais, liberando ou cancelando a
autorização.
8.5.33. Possibilitar que o prestador de serviço gerencie o acesso ao sistema, possibilitando
incluir novos usuários para operacionalizar as informações da sua empresa, podendo
ainda parametrizar as permissões de uso dos menus do sistema para os demais usuários
relacionados.
8.5.34. Possibilitar o compartilhamento de informações das tabelas de faixas e alíquotas do
simples nacional cadastradas no sistema de nota fiscal eletrônica com o sistema de
escrituração fiscal.
8.5.35. Possibilitar que o fisco municipal controle e configure as tabelas e suas respectivas
faixas, alíquotas e valores de redução para enquadramento dos prestadores do Simples
Nacional, podendo ainda relacionar para cada tabela, o subitem ou seu nível da lista de
serviço correspondente, de modo que através destas informações, o contribuinte possa ter
a alíquota efetiva do ISS com base em seu faturamento bruto.
8.5.36. Possibilitar o compartilhamento de informações do faturamento bruto da empresa
cadastradas no sistema de nota fiscal eletrônica com o sistema de escrituração fiscal.
8.5.37. Possibilitar que o prestador de serviço enquadrado no regime de Simples Nacional,
registre as informações do Faturamento Bruto, de modo que seja possível com base
nessas informações, encontrar a alíquota efetiva do ISS a ser aplicada na nota fiscal.
8.5.38. Possibilitar o compartilhamento de informações dos distritos entre os sistemas de nota
fiscal eletrônica, tributação e escrituração fiscal.
8.5.39. Possibilitar o compartilhamento de informações dos municípios entre os sistemas de
nota fiscal eletrônica, tributação e escrituração fiscal.
8.5.40. Possibilitar o compartilhamento de informações dos estados entre os sistemas de nota
fiscal eletrônica, tributação e escrituração fiscal.
8.5.41. Possibilitar o compartilhamento de informações dos países entre os sistemas de nota
fiscal eletrônica, tributação e escrituração fiscal.
8.5.42. Permitir o compartilhamento de informações das agências bancárias entre os sistemas
de tributação e escrituração fiscal
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8.5.43. Permitir o compartilhamento de informações dos bancos entre os sistemas de tributação
e escrituração fiscal, conforme pré-requisitos.
8.5.44. Possibilitar o compartilhamento de informações dos bairros cadastrados no sistema de
nota fiscal eletrônica entre os sistemas de tributação e escrituração fiscal, conforme prérequisitos.
8.5.45. Possibilitar o compartilhamento de informações dos condomínios cadastrados no
sistema de nota fiscal eletrônica entre os sistemas de tributação e escrituração fiscal,
conforme pré-requisitos.
8.5.46. Possibilitar o compartilhamento de informações dos logradouros cadastrados no sistema
de nota fiscal eletrônica entre os sistemas de tributação e escrituração fiscal, conforme
pré-requisitos.
8.5.47. Possibilitar o compartilhamento de informações dos loteamentos cadastrados no
sistema de nota fiscal eletrônica entre os sistemas de tributação e escrituração fiscal,
conforme pré-requisitos.
8.5.48. Possibilitar o compartilhamento de informações dos indexadores cadastrados no
sistema de nota fiscal eletrônica entre os sistemas de tributação e escrituração fiscal,
conforme pré-requisitos.
8.5.49. Possibilitar o compartilhamento de informações dos contribuintes cadastrados no
sistema de nota fiscal eletrônica entre os sistemas de tributação e escrituração fiscal,
conforme pré-requisitos.
8.5.50. Possibilitar o compartilhamento de informações das competências cadastrados no
sistema de nota fiscal eletrônica entre os sistemas de tributação e escrituração fiscal,
conforme pré-requisitos.
8.5.51. Possibilitar o compartilhamento de informações das atividades de serviços cadastrados
no sistema de nota fiscal eletrônica entre os sistemas de tributação e escrituração fiscal,
conforme pré-requisitos.
8.5.52. Possibilitar que o fisco municipal exporte as notas fiscais emitidas dos candidatos e
partidos políticos, de acordo com o solicitado pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE,
permitindo ainda selecionar o pleito eleitoral, a competência e um período de emissão
para listagem dos documentos.
8.5.53. Possibilitar que o fisco municipal renumere o número das notas fiscais já emitidas, de
modo que possibilite ajustar a sequência de cadastro conforme emissões realizadas pelo
prestador, podendo efetuar o procedimento apenas de uma nota ou de um lote de notas, e
ainda, tendo uma prévia de como ficará as novas numerações antes de efetivar o processo.
8.5.54. Possibilitar ao fisco municipal estornar a substituição da nota fiscal realizada pelo
prestador, de modo que o documento fiscal possa ser atualizado, nos casos onde o
prestador não possuir permissão concedida pelo fisco, para realização dos estornos de
substituições.
8.5.55. Possibilitar ao fisco municipal estornar o cancelamento da nota fiscal realizado pelo
prestador ou pelo fisco, de modo que possa ser ajustado o documento nos casos onde o
cancelamento foi realizado erroneamente.
8.5.56. Possibilitar ao fisco municipal cancelar a nota fiscal que foi emitida erroneamente, de
modo que o prestador não precise registrar uma solicitação ao fisco para atualização do
documento.
8.5.57. Possibilitar ao fisco municipal controlar as informações dos valores de créditos
tributários gerados pelos prestadores, podendo consultar os créditos, lançar créditos
manualmente, liberar os valores de créditos bloqueados, expirar créditos gerados,
cancelar créditos gerados e ainda, transferir créditos para outros contribuintes.
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8.5.58. Possibilitar que o fisco municipal configure a geração da guia de pagamento com
vencimentos diferentes dos indicados para a competência, para que poss atender a
questões específicas da legislação municipal ou de prestadores.
8.5.59. Possibilitar ao fisco municipal configurar no sistema restrições que validem os dados
preenchidos pelo prestador, de modo que atenda particularidades do município que
impeçam a substituição da nota fiscal, inclusive quando se tratar de conversão de RPS.
8.5.60. Possibilitar ao fisco municipal gerenciar a permissão dos prestadores utilizarem serviços
que não estejam relacionados ao seu cadastro de prestador, para que assim, as notas
fiscais sejam emitidas utilizando apenas os serviços devidamente registrados pelo fisco no
sistema tributário.
8.5.61. Possibilitar ao fisco municipal gerenciar a obrigatoriedade da assinatura digital na nota
fiscal por E-CNPJ, através de certificados da ICP-Brasil, podendo ainda, conceder
permissão para os responsáveis da pessoa jurídica assinar digitalmente a nota fiscal
utilizando seu E-CPF.
8.5.62. Possibilitar ao fisco municipal controlar a obrigatoriedade do uso do CNAE para emissão
da nota fiscal, para que assim, os prestadores possam relacionar seu CNAE aos seus
serviços prestados na nota fiscal.
8.5.63. Possibilitar que o fisco municipal gerencie e configure a forma de geração das guias de
pagamento, possibilitando configurar a geração automática da guia quando haver notas
disponíveis, o valor mínimo do imposto para que o prestador possa fazer a emissão do
boleto e ainda, o valor de taxa de expediente a ser cobrada no boleto.
8.5.64. Possibilitar ao fisco municipal personalizar o modelo de documento utilizado para o
prestador solicitar permissão de acesso para emissão de notas fiscais, possibilitando criar
seu próprio Layout para impressão das solicitações.
8.5.65. Possibilitar que o fisco municipal configure mensagem para demonstrar ao prestador
quando o mesmo acessar seu módulo, de modo a descrever orientações ou avisos nas
emissões de notas fiscais ou qualquer outro procedimento.
8.5.66. Possibilitar ao fisco municipal controlar o cadastro das séries dos RPS, de modo que
possibilite registrar séries manuais ou eletrônicas, indicando sua descrição e se está
disponível para uso, de modo que os prestadores possam fazer a solicitação de
autorização para impressão de RPS.
8.5.67. Possibilitar ao fisco municipal controlar informações cadastrais dos prestadores de
serviço registrados no sistema, podendo para cada prestador informar seu
enquadramento (homologado, fixo, estimado ou não enquadrado), o porte da empresa
(ME, EPP, EMP EGP ou MEI), suas numerações para sequência inicial de emissão de nota
fiscal ou conversão de RPS, suas isenções e ainda sua permissão para converter RPS em
nota eletrônica.
8.5.68. Possibilitar que o fisco municipal controle o cadastro dos contribuintes para uso no
sistema, possibilitando registrar as pessoas como prestadores ou tomadores, que se
enquadrem como pessoas físicas ou jurídicas, registrando ainda demais informações como
endereço, dados para contato, lista de atividades e incentivos fiscais.
8.5.69. Possibilitar que o prestador do serviço informe o intermediário da prestação na nota
fiscal, de modo que seja possível indicar além do tomador, o intermediário como
responsável pela retenção do imposto.
8.5.70. Possibilitar que o prestador do serviço defina a situação tributária do ISS na emissão da
nota fiscal (Normal, Retenção, Substituição tributária), para controle e definição do
responsável pelo pagamento do ISS, quando este for de competência do prestador, do
tomador ou de um substituto tributário.
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8.5.71. Possibilitar que o prestador do serviço defina a natureza de operação para emissão da
nota fiscal, para controle e geração do ISS conforme a natureza informada, possibilitando
indicar como naturezas: tributação no município, fora do município, isenção ou
imunidade, exigibilidade suspensa judicialmente ou por processos administrativos, não
incidência de imposto e ainda as exportações, quando se tratar de serviços prestados fora
do país.
8.5.72. Possibilitar que o prestador com base na permissão concedida pelo fisco municipal,
selecione as notas fiscais a serem incluídas na guia de pagamento, de modo que permita
indicar as notas de um determinado tomador ou serviço, ou ainda de uma determinada
data de emissão
8.5.73. Possibilitar que o prestador faça a geração das guias de pagamento das notas fiscais que
geraram o ISS, podendo ainda gerar guias de taxas diversas contidas na nota fiscal, guias
de ISS retido e ainda guias do RANFs
8.5.74. Possibilitar que o prestador registre o cadastro do tomador a partir da emissão de nota
fiscal quando o mesmo não existir, de modo que agilize a emissão da nota fiscal
8.5.75. Possibilitar que o prestador do serviço registre o cadastro dos seus clientes (tomadores
do serviço), permitindo diferenciar as pessoas físicas, jurídicas e tomadores estrangeiros,
informando como dados do cadastro o nome, documento de identificação, inscrição
municipal, inscrição estadual, endereço e informações para contato, para que assim, o
tomador e suas informações possam ser demonstradas na nota fiscal
8.5.76. Permitir ao usuário fiscal acompanhar o andamento e a situação dos relatórios enviados
para processamento, permitindo que os relatórios permaneçam disponíveis para exibição
por 24 horas.
8.5.77. Permitir ao fisco municipal emitir um relatório que apresente a relação dos recibos
provisórios de serviços convertidos e não liberados, dentro de um determinado período,
permitindo identificar o total de recibos provisórios de serviços convertidos e não
liberados por prestador de serviços.
8.5.78. Permitir ao fisco municipal e ao contribuinte prestador de serviços emitir um relatório
que apresente a relação das autorizações para impressão do recibo provisório de serviços,
dentro de um determinado período, permitindo possível identificar a situação de cada
autorização, facilitando assim controlar as autorizações pendentes.
8.5.79. Permitir ao fisco municipal emitir um relatório que apresente a situação das guias de
pagamento, dentro de um determinado período, a fim de controlar as guias abertas a
vencer, abertas vencidas, canceladas, pagas, inscrita em dívida, refis, outros lançamentos.
8.5.80. Permitir ao fisco municipal emitir um relatório que apresente a relação de pagamentos
realizados por parte dos contribuintes, dentro de um determinado período.
8.5.81. Permitir ao fisco municipal emitir um relatório de evolução da arrecadação do imposto
sobre serviços, no município, dentro de um determinado período, a fim de gerenciar
quanto o município está arrecadando.
8.5.82. Permitir ao fisco municipal emitir um relatório que tenha como finalidade identificar a
classificação nacional de atividades econômicas vinculadas aos itens de serviços, sendo ele
padrão da legislação federal ou criados de forma específica pela legislação municipal.
8.5.83. Permitir ao fisco municipal emitir um relatório de serviços prestados, com a finalidade
de confrontar a discriminação do serviço informado pelo contribuinte, com a descrição do
serviço do item da lista de serviço.
8.5.84. Permitir ao fisco municipal emitir um relatório gerencial, dentro de um período de
deferimento da solicitação de acesso, a fim de identificar a quantidade de notas emitidas
por prestador.
Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br CNPJ
83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 – Rua Getúlio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 São Domingos – SC.
Página 85 de 287

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1267

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Secretaria de Administração e Fazenda
8.5.85. Permitir ao contribuinte prestador de serviços copiar uma nota fiscal já emitida, para a
geração de uma nova nota.
8.5.86. Possibilitar ao prestador de serviços configurar outras pessoas do tipo física como
responsáveis autorizados pelo referido contribuinte a também assinarem eletronicamente
as notas fiscais de serviços emitidas.
8.5.87. Possibilitar ao tomador de serviços controlar os valores de créditos tributários gerados
para abatimento de impostos municipais.
8.5.88. Possibilitar ao prestador de serviços definir o formato para emissão de nota fiscal
eletrônica, podendo ser detalhada ou simplificada.
8.5.89. Permitir ao fisco municipal, emitir um relatório de evolução da emissão de notas na
entidade, a fim de identificar o valor total em notas emitidas por exercício e por valor de
ISS.
8.5.90. Possibilitar ao fiscal municipal cadastrar incentivos fiscais para o cálculo do ISS das
notas fiscais, permitindo indicar se a concessão será dada na alíquota do serviço ou na
base de cálculo da nota fiscal, podendo ainda definir o período de validade, o percentual
de redução, o percentual mínimo aceitável e ainda se deve ser aplicado para optantes do
Simples Nacional
8.5.91. Permitir ao usuário cadastrar e consultar bairros existentes no município, a fim de
controle de localização dos prestadores
8.5.92. Permitir ao usuário cadastrar e consultar condomínios de casas ou prédios,
apresentando o nome, logradouro, número, bairro e CEP localização.
8.5.93. Permitir ao usuário cadastrar e consultar logradouros, mencionando o seu tipo (rua,
alameda, avenida, travessão ou rodovia, por exemplo), com sua descrição, informando
ainda o CEP principal, o município, e por fim bairro(s) e CEP(s) que cortam o logradouro.
8.5.94. Permitir ao usuário cadastrar feriados existentes, a fim de definir as datas de
vencimentos dos créditos tributários, assim como para que não haja cobrança de
acréscimos quando um vencimento tenha sido configurado em um feriado.
8.5.95. Permitir ao usuário adicionar indexadores ou reajustar os seus valores por data
conforme os índices econômicos estabelecidos, para que sejam atribuídos a um
lançamento de crédito tributário
8.5.96. Permitir ao fisco municipal, emitir um relatório que apresente de forma detalhada ou
simplificada a relação de prestadores de serviços que sofreram manutenção fiscal em suas
notas fiscais emitidas para alterar o regime tributário das notas para optantes do Simples
Nacional, dentro de um determinado período, a fim de identificar a data e horário em que
ocorreu a manutenção, o usuário que realizou a manutenção e a quantidade de nota fiscais
alteradas.
8.5.97. Possibilitar ao fisco municipal emitir relatório de maiores emitentes de notas fiscais de
serviço eletrônica, de modo que possibilite ter uma visão das empresas que mais emitem
nota fiscal, podendo ainda indicar um determinado serviço, período desejado e a
quantidade de prestadores a serem exibidos.
8.5.98. Permitir ao fisco municipal, emitir um relatório que apresente de forma detalhada a
relação de créditos tributários gerados e recebidos, por tomadores de serviços, dentro de
um determinado período.
8.5.99. Permitir ao fisco municipal, emitir um relatório que apresente de forma detalhada a
relação de créditos tributários gerados e recebidos, por prestadores de serviços, dentro de
um determinado período.

Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br CNPJ
83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 – Rua Getúlio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 São Domingos – SC.
Página 86 de 287

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1268

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Secretaria de Administração e Fazenda
8.5.100.
Permitir ao fisco municipal, emitir um relatório que apresente de forma
resumida a situação dos créditos tributários gerados e recebidos, por tomador de serviços
dentro de um determinado período, p
8.5.101.
ssibilitando visualizar o valor total de crédito liberado, cancelado, expirado e
bloqueado.
8.5.102.
Possibilitar que o prestador seja informado por e-mail quando sua autorização
para emissão de notas fiscais for movimentada pelo fisco municipal, para que possa
realizar o acompanhamento das suas permissões como emissor de nota fiscal no
município.
8.5.103.
Possibilitar ao fisco municipal definir em qual formato as informações do
relatório de notas fiscais devem ser exibidas, podendo indicar como formato PDF, HTML e
XLS, e desta forma, realizar tratamentos e análises com as informações geradas de acordo
com o formato selecionado
8.5.104.
Possibilitar que o fisco municipal tenha o controle de duplicidade no registro da
autorização de emissão de RPS para mesma série, de modo que o prestador não consiga
fazer uma nova solicitação para mesma série, quando já existir uma em andamento (Não
Analisada, Em Análise ou Pendente com o Prestador)
8.5.105.
Possibilitar que o fisco municipal ajuste a dedução fiscal da nota fiscal sem
necessitar cancelar ou substituir a nota, para que assim, o prestador possa manter seu
documento fiscal atualizado para escrituração fiscal
8.5.106.
Possibilitar ao fisco municipal gerenciar a liberação dos valores de saldos para os
prestadores, podendo definir se os saldos serão gerados automaticamente ao cancelar
uma nota e ainda se os saldos serão liberados automaticamente, permitindo agilizar a
liberação dos valores de abatimento em guia para os prestadores.
8.5.107.
Possibilitar ao fisco municipal controlar as informações dos valores de saldo
gerados pelos prestadores, podendo consultar os saldos, lançar saldos manualmente,
liberar os valores de saldo bloqueado, bloquear saldos liberados, cancelar saldos gerados
e ainda, restituir valores com base nos valores de saldos gerados, para que assim, as guias
de pagamento possam ser geradas com os respectivos abatimentos.
8.5.108.
Possibilitar que o fisco municipal ajuste a natureza de operação da nota fiscal
sem necessitar cancelar ou substituir a nota, para que assim, o prestador possa manter
seu documento fiscal atualizado para escrituração fiscal
8.5.109.
Possibilitar que o prestador utilize o Certificado Digital da ICP Brasil para assinar
digitalmente a carta de correção, para que assim os documentos corrigidos tenham
validade jurídica por certificação digital, podendo ainda utilizar os tipos de certificado A1
ou A3.
8.5.110.
Possibilitar que o prestador seja informado por e-mail quando ele for
desautorizado da emissão eletrônica de notas fiscais de serviços, para que possa realizar o
acompanhamento das suas permissões como emissor de nota fiscal no município.
8.5.111.
Possibilitar que o prestador seja informado por e-mail quando a sua autorização
de impressão de RPS sofrer alguma alteração, para que possa ser realizado o
acompanhamento do parecer dado pelo fisco municipal.
8.5.112.
Possibilitar ao fisco municipal configurar o envio de notificação para o prestador
quando uma quantidade (em porcentagem) definida, de RPS, já tenha sido convertida em
nota, permitindo assim que o prestador se programe para solicitar nova autorização para
impressão de RPS
8.5.113.
Possibilitar ao fisco municipal configurar o sistema indicando a necessidade ou
não das notas fiscais serem emitidas com assinatura digital para Microempreendedores
Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br CNPJ
83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 – Rua Getúlio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 São Domingos – SC.
Página 87 de 287

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1269

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Secretaria de Administração e Fazenda
Individuais - MEI, podendo ainda parametrizar esta definição apenas para pessoas físicas
enquadradas como Fixo, apenas MEI ou ambas as situações.
8.5.114.
Possibilitar ao contribuinte visualizar na nota fiscal a carga tributária aplicada
nos serviços prestados, possibilitando conferir além do imposto municipal, os valores
calculados para os tributos federais, como: PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL
8.5.115.
Possibilitar que o prestador reutilize em uma nova solicitação, a mesma
numeração de RPS contida em outra solicitação que esteja com situação Indeferida,
permitindo assim, que seja aproveitado a sequência numérica de RPS
8.5.116.
Possibilitar ao fisco municipal configurar mensagem com orientações para o
prestador, quando o mesmo executar o processo de solicitação de cancelamento de notas
fiscais, para que assim o contribuinte possa seguir os procedimentos indicados pelo
município
8.5.117.
Possibilitar a comunicação do prestador com o fisco municipal de uma
determinada entidade por meio de mensagens eletrônicas para troca de informações,
podendo ainda através de gerenciamento das mensagens, responder ou encaminhar as
mensagens, saber as mensagens recebidas, as mensagens enviadas, as mensagens lidas e
não lidas, e ainda as que foram excluídas.
8.5.118.
Possibilitar ao contribuinte verificar dados da nota fiscal emitida por meio da
leitura do QR-Code, de modo que permita identificar se é um documento válido,
visualizando e validando os principais dados, e ainda, validando a autenticidade da nota
8.5.119.
Permitir ao fisco municipal, consultar a relação dos créditos tributários gerados e
recebidos, por tomador de serviços, dentro de um determinado período, com a finalidade
de gerenciar o valor de cada crédito tributário.
8.5.120.
Permitir ao fisco municipal, emitir um relatório estatístico que apresente de
forma resumida os valores do imposto sobre serviços, dentro de um determinado período
e de acordo com a situação da nota fiscal, com a finalidade de gerenciar o valor do imposto
sobre serviços.
8.5.121.
Permitir ao fisco municipal, gerenciar por meio de uma consulta, a relação de
recibos provisório de serviços convertidos fora do prazo, dentro de um determinado
período.
8.5.122.
Permitir ao fisco municipal e ao contribuinte prestador de serviços, realizar o
download do arquivo .XML, através da consulta de lotes de recibo provisório de serviços
enviados.
8.5.123.
Permitir ao fisco municipal e ao contribuinte prestador de serviços, consultar a
relação de lotes de recibo provisório de serviços enviados, dentro de um determinado
período, apresentando no retorno as informações, a data de envio e processamento do
lote enviado, o prestador de serviços, o número do lote e a quantidade de rps contidos no
lote enviado, a fim de obter um maior controle em relação aos lotes enviados.
8.5.124.
Possibilitar ao fisco municipal configurar através de fórmula, o cálculo da
correção, do juro e da multa conforme legislação municipal, para que seja possível nas
funcionalidades do sistema visualizar os acréscimos calculados para a guia e ainda,
permitir a emissão de 2º via da guia de pagamento atualizada
8.5.125.
Possibilitar que o fisco municipal configure mensagem padrão para demonstrar
na nota fiscal emitida, de modo a descrever orientações sobre as notas fiscais emitidas no
município
8.5.126.
Possibilitar ao fisco municipal e ao contribuinte, reenviar os lotes de recibos
provisórios de serviços que, por algum motivo não processaram.
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8.5.127.
Possibilitar ao fisco municipal realizar pesquisa de funcionalidade utilizando
palavra chave, e ainda, permitir o acesso através do resultado da busca.
8.5.128.
Possibilitar ao fisco municipal, gerenciar os prestadores de serviços que tiveram
suas notas fiscais de serviços renumeradas, através de uma consulta, apresentando o
número atual da nota e número anterior à renumeração, usuário que realizou o
procedimento de renumeração, a data da alteração, o número do processo que deu origem
à renumeração.
8.5.129.
Possibilitar ao fisco municipal, consultar a relação de notas fiscais de serviços
que sofreram manutenção, apresentando a data de alteração, o que foi alterado, a
informação existente antes da manutenção e como ficou após a manutenção, o número do
processo que deu origem à manutenção, o motivo da manutenção e o usuário responsável
pela manutenção fiscal.
8.5.130.
Possibilitar ao fisco municipal, definir nos convênios bancários, a data de
validade para o identificador de número de baixa de pagamento conforme prazo
estabelecido para a instituição financeira.
8.5.131.
Possibilitar ao fisco municipal, cadastrar e consultar os convênios bancários para
emissão de guias de pagamento e recebimento dos impostos e taxas cobrados pela
entidade, podendo parametrizar a mensagem de instruções de pagamento a ser
apresentada, e definir quais informações para o pagamento devem ser apresentadas na
guia de pagamento.
8.5.132.
Permitir ao contribuinte prestador de serviços, à consulta rápida da relação de
notas fiscais emitidas dentro de um período de meses, parametrizando à consulta para
demonstrar as notas onde o contribuinte prestador é o tomador de serviços,
possibilitando à visualização da nota eletrônica em PDFs de forma individual ou não, a
situação da guia de pagamento pertencente à nota fiscal, a situação da nota fiscal e o
reenvio da nota fiscal eletrônica por e-mail.
8.5.133.
Permitir ao fisco municipal, à consulta rápida da relação de notas fiscais
emitidas, dentro de um período de meses, definindo o prestador/tomador de serviços,
possibilitando à visualização da nota eletrônica em PDF, a situação da guia de pagamento
pertencente à nota fiscal e a própria situação da nota, facilitando assim, o controle do
fisco.
8.5.134.
Permitir ao fisco municipal, consultar a relação de notas fiscais emitidas, por ano
na entidade, a fim de obter uma análise prévia da quantidade de notas emitidas por
prestadores ou tomadores de serviços.
8.5.135.
Permitir ao fisco municipal, emitir um relatório que apresente de forma
resumida a quantidade de notas emitidas na entidade, por ano e mês, por serviço da nota,
seu valor total de serviços, imposto sobre serviços e total da base de cálculo, a fim de
facilitar o controle de notas emitidas.
8.5.136.
Possibilitar ao prestador informar a condição de pagamento na nota fiscal gerada
via conversão de RPS, podendo escolher entre as opções, o pagamento: à vista, a prazo, em
cartão de débito, em cartão de crédito ou a condição de apresentação. Para as condições a
prazo e cartão de crédito, possibilitar ainda informar a quantidade de parcelas, as datas de
vencimento e o valor de cada parcela.
8.5.137.
Possibilitar ao contribuinte prestador de serviços, emitir um relatório que
apresente os valores de créditos tributários gerados ou transferidos por ele dentro de um
determinado período, e ainda, apresentar o número da nota e o valor de ISS.
8.5.138.
Possibilitar ao prestador incluir mais de um item da lista de serviço na nota
fiscal, podendo estes possuírem alíquotas iguais ou diferentes, inclusive no processo de
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conversão de RPS, para que assim, o prestador em um único documento fiscal possa
relacionar todos os serviços prestados
8.5.139.
Permitir ao fisco municipal, emitir um relatório que apresente toda a
movimentação do tomador de serviços acerca dos créditos tributários gerados e
recebidos, dentro de um período inicial e final, apresentando o total do crédito liberado e
total bloqueado, por tomador.
8.5.140.
Permitir ao fisco municipal, emitir um relatório que apresente a relação de
usuários de prestadores, detalhando o nome e o login do usuário, seu nível de acesso, ou
seja, se é usuário comum ou administrador, e o endereço de e-mail de cada usuário, a fim
de facilitar o controle acerca do total de usuários do prestador de serviços.
8.5.141.
Permitir ao fisco municipal configurar emissão de boletos bancários com a
modalidade de Carteira com Registro para o Banco do Brasil, de modo que atenda aos
convênios firmados entre município e entidade arrecadadora (banco) para pagamento do
boleto mediante registro feito antecipadamente
8.5.142.
Permitir ao fisco municipal a emissão de gráficos referente às notas fiscais
emitidas, possibilitando ter uma visão gerencial das informações por período, por
prestador e por tomador
8.5.143.
Possibilitar ao fisco municipal emitir gráfico estatístico de crescimento das notas
fiscais, de modo que exiba o percentual de crescimento das notas fiscais por competência
8.5.144.
Possibilitar ao fisco municipal emitir gráfico estatístico de evolução das notas
fiscais, permitindo ter uma visão entre as competências o volume de notas, detalhando
ainda as informações das notas emitidas, as normais, retidas e canceladas
8.5.145.
Possibilitar ao fisco municipal emitir gráfico estatístico de emissão de notas por
atividade, para que possa ter uma visão das atividades que estão sendo prestado serviços.
8.5.146.
Possibilitar ao fisco municipal emitir gráfico estatístico de acompanhamento da
arrecadação, possibilitando exibir os valores acumulados por ano ou estratificados por
competência.
8.5.147.
Possibilitar que a nota fiscal eletrônica de serviço seja enviada para o sistema de
escrituração fiscal, de modo que as notas sejam escrituradas automaticamente e o
prestador possa cumprir com a obrigação acessória
8.5.148.
Possibilitar ao fisco municipal, emitir o relatório de bairros do município, a fim
de identificar o total de bairros no município, facilitando o acerto das informações pelo
setor de cadastro, corrigindo as informações duplicadas ou com erros.
8.5.149.
Possibilitar ao fisco municipal emitir o relatório de denúncias fiscais, realizadas
em determinado período, a fim de gerenciar a situação das denúncias.
8.5.150.
Possibilitar ao fisco municipal, emitir o relatório de acessos de usuários, a fim de
gerenciar os horários de acessos de entrada e saída dos usuários ao sistema.
8.5.151.
Possibilitar que o fisco municipal ajuste o regime tributário das notas fiscais
emitidas, permitindo ajustar a informação de um contribuinte que não está mais
enquadrado como Simples Nacional para Optante do Simples Nacional, e assim, manter o
regime tributário da nota correspondente ao regime tributário do prestador
8.5.152.
Possibilitar que o fisco municipal tenha o controle somente das autorizações para
impressão de RPS que estejam pendentes de análise, podendo visualizar a listagem das
solicitações não analisadas ou em análise, para que assim o parecer dado ao prestador
possa ser concedido com mais rapidez.
8.5.153.
Possibilitar a indicação da tarja "Substituída" para as notas que sofreram o
processo de substituição, para que o prestador, tomador ou o fisco municipal, ao
visualizar esta nota, possa saber do status atual da nota.
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8.5.154.
Possibilitar que o fisco municipal gere a multa de auto de infração para os
prestadores que converteram RPS fora do prazo, aplicando assim as penalidades previstas
na legislação municipal, podendo ainda, indicar na geração do auto de infração, a nota
fiscal, o RPS, a infração aplicada e os valores para cálculo da multa.
8.5.155.
Possibilitar que o prestador do serviço atualize suas informações de contato,
como telefone fixo, fax, telefone celular e e-mail, para exibição na nota fiscal, sem
necessitar da ação do fisco municipal para atualização das informações
8.5.156.
Possibilitar que o fiscal municipal cancele guia de pagamento gerada pelo
contribuinte, e que a mesma esteja vencida ou a vencer, atendendo assim, os casos onde o
prestador não consegue fazer o cancelamento devido parametrização do sistema
8.5.157.
Possibilitar que o prestador solicite ao fisco municipal o cancelamento da nota
fiscal para os casos onde o documento foi emitido erroneamente, e o prazo estipulado pelo
município para cancelamento pelo próprio prestador já tenha sido ultrapassado.
8.5.158.
Possibilitar que o próprio prestador do serviço cancele a nota fiscal que foi
emitida erroneamente, uma vez que o prazo definido pelo município para esta operação
esteja sendo atendido, e desta forma, não necessite da ação do fisco municipal para o
cancelamento do documento fiscal
8.5.159.
Possibilitar a comunicação entre os usuários fiscais de uma determinada
entidade por meio de mensagens eletrônicas, podendo ainda através de gerenciamento
das mensagens, responder ou encaminhar as mensagens, saber as mensagens recebidas,
as mensagens enviadas, as mensagens lidas e não lidas, e ainda as que foram excluídas.
8.5.160.
Possibilitar que o fisco municipal personalize seus próprios cadastros em
funcionalidades predefinidas, criando através das mesmas, novos campos ou telas para
uso em seu ambiente de atuação no sistema.
8.5.161.
Possibilitar que o fisco municipal controle e configure as informações que serão
permitidas serem ajustadas pelo prestador na Carta de Correção, e ainda definindo a
necessidade de assinatura digital para confirmar e validar juridicamente os ajustes da
nota fiscal.
8.5.162.
Possibilitar que o prestador do serviço utilize Carta de Correção para ajustar os
dados da nota fiscal após a sua emissão, e de acordo com as permissões dadas pelo fisco
municipal, consiga fazer ajustes em informações como: dados do tomador, informações da
obra, condição de pagamento e discriminação do serviço.
8.5.163.
Possibilitar ao contribuinte validar a autenticidade do Recibo Provisório de
Serviço - RPS emitido pelo prestador, para que assim possa confirmar se os dados do RPS
são válidos e homologados pelo município.
8.5.164.
Possibilitar que o prestador visualize as informações da nota fiscal antes de ser
efetivado seu registro, demonstrando uma prévia com os dados do prestador, tomador,
valores do serviço, alíquota, base de cálculo, valor do imposto, valores calculados para
impostos federais, como também, informações gerais da nota fiscal, e desta forma, possa
revisar e confirmar a emissão da nota fiscal.
8.5.165.
Possibilitar que seja criado contrassenha (captcha), para os casos onde o
contribuinte erre a senha do seu respectivo usuário 3 vezes seguidas, e desta forma, tenha
que confirmar outros dados para garantir a segurança no acesso.
8.5.166.
Possibilitar que o prestador realize simulações de emissão de notas ou conversão
de RPS em ambiente de testes, permitindo ainda, que os dados cadastrais do prestador
sejam os contidos no ambiente de produção, para assim, ampliar a efetividade da
homologação dos processos.
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8.5.167.
Possibilitar ao fisco municipal configurar o modelo de nota fiscal utilizada no
município para visualização pelos prestadores e tomadores de serviço, podendo ainda
parametrizar um dos 4 modelos padrões do sistema, ou então, um modelo personalizado
para o município.
8.5.168.
Possibilitar que o prestador do serviço solicite ao município autorização para
impressão de RPS, de modo que entregue como comprovante ao tomador do serviço, um
recibo provisório devidamente autorizado pelo fisco municipal
8.5.169.
Possibilitar que o fisco municipal controle a conversão de RPS manual ou
eletrônico que não foram autorizados pelo município ao prestador, de modo que as notas
fiscais sejam geradas por RPS homologados pelo município.
8.5.170.
Possibilitar que o fisco municipal controle as liberações das autorizações para
impressão de RPS, de modo que defina via configuração da quantidade e percentual, o
deferimento automático das solicitações feitas para conversões de RPS manual e
eletrônicas, de modo que fisco não precise analisar manualmente os pedidos registrados
de cada prestador.
8.5.171.
Possibilitar que o prestador do serviço enquadrado no regime de tributação do
Simples Nacional, utilize na emissão da nota fiscal, as alíquotas do simples nacional,
aplicando-as conforme a faixa de faturamento da empresa.
8.5.172.
Possibilitar ao fisco municipal registrar usuários e configurar as permissões das
funcionalidades do sistema, de modo que os usuários executem as operações de acordo
com suas permissões concedidas, podendo o fisco ainda, configurar por usuário
individualmente, ou para grupos de usuários.
8.5.173.
Possibilitar que o prestador emita a nota fiscal indicando que o serviço já foi
descontado pela prefeitura, quando o tomador do serviço for a prefeitura municipal, a fim
de obter o funcionamento de uma nota retida.
8.5.174.
Possibilitar ao fisco municipal configurar o valor mínimo do imposto gerado para
emissão das guias de pagamento, de modo que as arrecadações sejam feitas mediante
valores compensatórios em relação ao tarifamento bancário, e permitindo ainda, a
configuração do valor para taxa de expediente da emissão do boleto.
8.5.175.
Possibilitar ao prestador do serviço informar as condições de pagamento da nota
fiscal, podendo escolher entre as opções, o pagamento: à vista, a prazo, em cartão de
débito, em cartão de crédito ou a condição de apresentação. Para as condições a prazo e
cartão de crédito, possibilitar ainda informar a quantidade de parcelas, as datas de
vencimento e o valor de cada parcela.
8.5.176.
Possibilitar ao prestador enviar o XML contendo as informações da nota fiscal
gerada, juntamente ao e-mail enviado para tomador do serviço, inclusive no processo de
conversão de RPS em nota.
8.5.177.
Possibilitar ao usuário utilizar o teclado virtual para digitação da senha de
acesso, tornando o processo de login mais seguro.
8.5.178.
Possibilitar que o prestador pré-defina e-mails como destinatários para o envio
da nota fiscal, nos casos onde outras pessoas além do tomador, devam receber a nota
fiscal emitida.
8.5.179.
Possibilitar que o prestador configure descrições de serviços predefinidas para
que sejam utilizadas no momento da digitação da discriminação do serviço na nota fiscal
8.5.180.
Possibilitar que cada prestador tenha um ambiente para personalizar seu perfil,
podendo configurar os dados a serem apresentados na nota fiscal dos seus clientes, tais
como: site, mensagem no corpo da nota, apresentação de canhoto para assinatura de
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recebimento e a mensagem que será enviada no e-mail para o tomador, juntamente com
os demais dados da nota fiscal.
8.5.181.
Possibilitar aos usuários do sistema verificarem todas as importantes melhorias
acrescentadas para as funcionalidades do sistema em cada versão lançada.
8.5.182.
Possibilitar ao fisco municipal configurar no sistema restrições que validem os
dados preenchidos pelo prestador na nota fiscal, de modo que atenda particularidades do
município que impeçam o registro da nota fiscal, inclusive quando se tratar de conversão
de RPS
8.5.183.
Possibilitar a personalização de informações diretamente na página da
prefeitura, para apresentação de dados estatísticos da nota fiscal como: contribuintes
autorizados, total de notas fiscais emitidas, total de notas fiscais emitidas nos últimos
meses, estimativa de ISS nos últimos meses, valores das notas fiscais nos últimos meses.
8.5.184.
Possibilitar que o fisco municipal configure no site da prefeitura acessos rápidos
para as funcionalidades constantes no sistema como: solicitação de acesso, autenticidade
da nota, autenticidade do RPS, pesquisa de prestadores e denúncia fiscal, permitindo
ainda que sejam criados formulários específicos do município para o seu preenchimento.
8.5.185.
Possibilitar que o prestador do serviço exporte o XML ou o PDF das notas fiscais
cujo o mesmo seja o prestador ou o tomador do serviço, podendo ainda através dos filtros
indicados (situação da nota, situação tributária, natureza de operação, data de emissão)
exportar apenas uma nota, ou um lote de notas, de modo que, as notas fiscais exportadas
possam ser importadas em outros sistemas conforme formato escolhido.
8.5.186.
Possibilitar que o prestador do serviço envie a nota fiscal para o e-mail do
tomador, de modo que o mesmo possa visualizar e imprimir o documento fiscal.
8.5.187.
Possibilitar que o prestador de serviço possa personalizar sua nota fiscal para
que apresente a logomarca da sua empresa, facilitando ainda mais a identificação do
prestador do serviço no documento fiscal.
8.5.188.
Possibilitar que o fisco municipal controle as denúncias fiscais registradas pelos
tomadores de serviço sobre RPS não convertidos em nota fiscal, permitindo ainda,
visualizar as denúncias fiscais pendentes, as em análises ou as já concluídas.
8.5.189.
Possibilitar que o tomador do serviço possa registrar denúncia fiscal do RPS
emitido, mas não convertido em nota fiscal pelo prestador, informando ao fisco municipal
sobre um serviço que foi prestado, mas o documento fiscal não foi gerado.
8.5.190.
Possibilitar a interação dos dados de lançamentos e pagamentos com o sistema
tributário, para que as guias geradas pelo sistema de emissão de notas fiscais possam
constar no sistema Tributário, mantendo ainda, em ambos os sistemas, o status atualizado
do pagamento.
8.5.191.
Possibilitar ao prestador consultar de forma eletrônica e no layout Abrasf, os RPS
também convertidos eletronicamente em notas fiscais de serviços, para que assim, as
informações das notas fiscais geradas possam ser visualizadas pelo sistema do próprio do
prestador.
8.5.192.
Possibilitar ao prestador consultar o status do Lote de RPS enviado
eletronicamente para que possa saber o resultado da conversão dos RPS em notas fiscais
eletrônicas, se converteram com sucesso ou ocorreu algum tipo de inconsistência por
dados cadastrais.
8.5.193.
Possibilitar ao prestador converter manualmente o Recibo Provisório de Serviço
- RPS em notas fiscais de serviço eletrônicas, para que assim o tomador possa receber a
nota fiscal como documento juridicamente válido, e ainda, o prestador pagar o imposto
sobre o serviço prestado.
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8.5.194.
Possibilitar ao prestador converter eletronicamente e no modelo pré-definido, o
Recibo Provisório de Serviço - RPS em notas fiscais de serviço eletrônicas, para que assim
o tomador possa receber a nota fiscal como documento juridicamente válido, e ainda, o
prestador pagar o imposto sobre o serviço prestado.
8.5.195.
Possibilitar ao fisco municipal consultar as notas fiscais de acordo com o tipo do
prestador para que assim possam ter informações das notas emitidas em seu município
por: pessoas físicas e jurídicas, estas sendo do município sede ou de outros municípios.
8.5.196.
Possibilitar que o fisco municipal configure os serviços e as alíquotas dos
serviços de acordo com a legislação municipal, permitindo assim, fazer uso dos serviços e
das alíquotas na emissão das notas fiscais para cálculo do imposto.
8.5.197.
Possibilitar que o fisco municipal configure as competências do ano para que
estas possam ser utilizadas como base cadastral no registo das notas fiscais e também
guia de pagamento, cadastrando-as manualmente, com a definição de descrição, período
inicial e final, e ainda sua data de vencimento ou gerando-as de forma automática com
base no ano e dia de vencimento.
8.5.198.
Possibilitar ao contribuinte prestador gerenciar os valores dos créditos
tributários através de consultas, podendo visualizar os valores gerados ou recebidos, que
estejam liberados ou bloqueados, identificando assim o saldo de crédito que poderá
utilizar para abatimento de impostos municipais.
8.5.199.
Possibilitar ao fisco municipal consultar os valores dos créditos tributários
através de consultas, podendo visualizar os valores gerados ou recebidos, que estejam
liberados ou bloqueados, identificando assim o saldo de crédito que poderá utilizar para
abatimento de impostos municipais.
8.5.200.
Possibilitar que o prestador do serviço configure os percentuais de cada tributo
federal (IR, INSS, CSLL, PIS, CONFINS, Outras Retenções), permitindo ainda a definição do
valor mínimo do serviço para o cálculo dos mesmos na emissão da Nota.
8.5.201.
Possibilitar que o fisco municipal configure a aplicação de crédito tributário para
abatimento em impostos municipais, possibilitando definir parâmetros distintos para
pessoas físicas e jurídicas, optantes do Simples Nacional e não optantes do Simples
Nacional, para os portes da empresa como ME, EPP, EGP ou MEI, e ainda, controlar os
prazos de validade e quem será o beneficiado do crédito, sendo o prestador ou tomador
do serviço.
8.5.202.
Possibilitar que o contribuinte possa pesquisar quais prestadores de serviços do
município estão autorizados a emitir Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
8.5.203.
Permitir que o contribuinte no momento da geração da guia, identifique e
escolha quais as notas fiscais devem compor a guia de recolhimento.
8.5.204.
Permitir que o prestador do serviço ou tomador do serviço possa fazer a emissão
de guia de recolhimento referente as notas fiscais de serviço eletrônicas, para que assim
possam pagar o ISS e atender a obrigação principal.
8.5.205.
Possibilitar que o fisco municipal e o prestador do serviço possam consultar
através de relatórios as notas emitidas, podendo listar as notas do prestador que emitiu,
ou de um determinado cliente (tomador) do prestador, como também sua natureza de
operação ou situação tributária.
8.5.206.
Possibilitar que o prestador do serviço faça substituição de notas fiscais já
emitidas, permitindo a substituição de notas onde os tomadores sejam os mesmos ou
sejam distintos, e ainda, que a nota substituta, possa substituir uma ou várias notas, de
modo que adeque os documentos fiscais do prestador para os casos onde a nota fiscal
sofreu alterações nos dados do serviço.
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8.5.207.
Possibilitar que o fisco municipal controle a permissão do prestador para
cancelamento de notas fiscais, podendo definir se as notas podem ser canceladas pelo
próprio prestador, ou se deve ocorrer mediante solicitação ao município, para que assim,
a fiscalização possa estar atuando no momento da movimentação realizada para o
documento fiscal.
8.5.208.
Possibilitar que o prestador utilize o Certificado Digital da ICP Brasil para assinar
digitalmente as notas fiscais emitidas via sistema, para que assim os documentos emitidos
tenham validade jurídica por certificação digital, podendo ainda utilizar os tipos de
certificado A1 ou A3.
8.5.209.
Possibilitar que o usuário escolha a melhor forma que deseja utilizar para fazer o
acesso ao sistema, permitindo fazer uso do usuário registrado na Central de Usuários da
empresa contratada ou um certificado digital (e-CPF), de modo que seus dados sejam
visualizados e operacionalizados de acordo com a segurança de acesso escolhida para o
sistema.
8.5.210.
Possibilitar que o fisco municipal acompanhe as permissões de acesso
concedidas para emissão de notas fiscais, podendo obter informações analíticas ou
sintéticas de quais prestadores atuam no sistema como prestadores e emissões de notas
fiscais de serviços.
8.5.211.
Possibilitar que o município controle a permissão de emissão das notas fiscais
dos prestadores que não emitiram nenhuma nota fiscal em até XX dias (conforme
configuração) após o deferimento da sua respectiva solicitação de acesso, para que assim
não existam prestadores inativos no sistema. Este controle ainda deve possibilitar a
comunicação por e-mail ao prestador, informando que teve sua permissão para emitir
notas bloqueada.
8.5.212.
Possibilitar ao fiscal controlar a sequência dos números das notas fiscais
emitidas, para que mantenha a ordem numérica dos documentos emitidos de acordo com
a data das prestações de serviços. Permitir ainda que o município decida sobre fazer este
tipo de controle da forma que achar necessário, aplicando esta permissão a qualquer
momento do uso no sistema.
8.5.213.
Possuir configuração para que o fisco municipal possa saber quais prestadores
fizeram solicitação de acesso, permitindo consultar as solicitações de acesso pendentes,
em análise ou as já analisadas, podendo ainda configurar os usuários que receberão emails dos novos pedidos de acesso, para que assim, conceda com mais rapidez a liberação
do prestador para emissão de notas fiscais e geração da guia de pagamento.
8.5.214.
Possibilitar que o contribuinte pessoa física ou jurídica, solicite ao município
permissão de acesso para emissão de nota fiscal eletrônica, como também a geração da
guia de pagamento do imposto calculado. Para as pessoas físicas, permitir ainda que estas
possam estar ativas e com permissão de acesso para emissão de nota fiscal e guia de
pagamento a mais de um município. O prestador deve poder ainda emitir um documento
contendo os dados da solicitação de acesso, para fins de comprovação do pedido de acesso
ao sistema para emissão de notas fiscais, devendo ainda assinar digitalmente ou não este
documento, conforme definição do município.
8.5.215.
Possibilitar configuração para que o município controle a liberação de acesso ao
sistema dos prestadores que precisam emitir nota fiscal e gerar guia de pagamento pelos
serviços prestados, podendo ainda definir se somente pessoas jurídicas e físicas poderão
emitir nota, ou, se as pessoas físicas terão esta permissão. Permitir ainda definir
obrigatoriedade de assinatura digital das solicitações de acesso, controlando seu prazo de
validade para liberações ainda não analisadas e bloqueando os prestadores de emitir nota
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fiscal caso não emitam notas a partir de uma quantidade de dias cujo sua permissão foi
concedida.
8.5.216.
Possibilitar que o fisco municipal ajuste o regime tributário das notas fiscais
emitidas, permitindo ajustar a informação de um contribuinte que está enquadrado como
Simples Nacional para não Optante do Simples Nacional, e assim, manter o regime
tributário da nota correspondente ao regime tributário do prestador
8.5.217.
Possibilitar que o prestador enquadrado no regime do Simples Nacional emitia
nota fiscal, com base em seu faturamento bruto, utilizando alíquota entre 0 a 5%, para o
serviço indicado na nota
8.5.218.
Possibilitar que o fisco municipal controle a geração de taxas diversas na emissão
da nota fiscal ou no processamento do RPS, permitindo configurar as taxas a serem
calculadas, seus respectivos valores e ainda crie condições restringindo a quais
prestadores e serviços as taxas devem ser calculadas, para que assim, atenda a legislação
municipal na cobrança de valores adicionais ao ISS
8.5.219.
Possibilitar interação com o sistema de escrituração fiscal, de modo que a
configuração do parâmetro que permite optante do simples gerar guia de pagamento
esteja compatível entre os sistemas.
8.5.220.
Possibilitar que o prestador optante do Simples Nacional controle a geração do
ISS através das alíquotas municipais quando ultrapassar o valor de faturamento bruto
permitido por lei, de modo que as notas fiscais sejam emitidas e a tributação do imposto
seja realizada conforme as alíquotas municipais
8.5.221.
Possibilitar que o fisco municipal controle o prazo de vencimento para as guias
de pagamento dos convênios firmados com cobrança registrada, para que assim, o sistema
possa fazer a geração dos registros para os boletos bancários conforme o prazo definido
em cada banco e convênio, e o prestador consiga fazer o pagamento do boleto registrado
8.5.222.
Possibilitar que o fisco municipal controle a permissão de alteração manual da
alíquota para prestadores enquadrados no regime tributário de optantes pelo simples
nacional, para os casos onde o prestador precise emitir a nota fiscal e não tem todas as
informações do faturamento bruto registradas para a base de cálculo
8.5.223.
Possibilitar que o prestador de serviço registre as notas fiscais via sistema ou
eletronicamente pela conversão de RPS, de acordo com a data e hora correspondente ao
fuso horário onde o município brasileiro está localizado, de modo que os registros sejam
efetivados considerando ainda os municípios que possuem horário de verão.
8.5.224.
Possibilitar que o fisco municipal tenha o controle das solicitações de
cancelamento de notas fiscais que estejam pendentes de análise, podendo visualizar a
listagem das solicitações não analisadas ou em análise, para que assim o parecer dado ao
prestador possa ser concedido com mais rapidez.
8.5.225.
Possibilitar que o fisco municipal tenha o controle somente das solicitações de
acesso que estejam pendentes de análise, podendo visualizar a listagem das solicitações
não analisadas ou em análise, para que assim o parecer dado ao prestador possa ser
concedido com mais rapidez.
8.5.226.
Possibilitar que o fisco municipal tenha o controle das solicitações de
substituição de nota fiscal que estejam pendentes de análise, podendo visualizar a
listagem das solicitações não analisadas ou em análise, para que assim o parecer dado ao
prestador possa ser concedido com mais rapidez
8.5.227.
Possibilitar que o fisco municipal defina os agentes municipais que receberão
notificações de e-mail das solicitações de substituição de notas fiscais, de modo que estes
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usuários possam fazer o acompanhamento e o parecer das novas solicitações realizadas
com maior rapidez
8.5.228.
Possibilitar que o fisco municipal controle a permissão das substituições de notas
fiscais realizadas pelos prestadores, indicando quais meios o prestador poderá utilizar o
processo (site ou eletronicamente), permissões sobre o estorno da substituição, e ainda,
definindo que o processo ficará liberado para o prestador ou se dependerá de solicitação
ao fisco municipal
8.5.229.
Possibilitar ao prestador enviar eletronicamente a substituição da nota fiscal
gerada pela conversão do RPS, para que assim o prestador possa realizar os respectivos
ajustes utilizando seu próprio sistema de gestão.
8.5.230.
Possibilitar que o prestador do serviço realize a consulta de suas notas fiscais de
acordo com a situação da nota (Normal, Cancelada, Guia Paga, Substituída, Guia emitida),
de modo que consiga acompanhar as movimentações realizadas nas notas fiscais
8.5.231.
Possibilitar ao prestador de serviço realizar ações na nota fiscal a partir da de
emissão de notas, de modo que permita executar as funcionalidades: Cancelar Nota,
Solicitar Cancelamento da Nota, Substituir a nota, fazer a Carta de Correção da nota, e
desta forma proceder de forma mais rápida com a atualização do documento fiscal
8.5.232.
Possibilitar ao prestador emitir a guia para pagamento com o convênio CNAB400
do Sicredi, de modo que as impressões dos boletos e o respectivo pagamento possam estar
de acordo com o convênio do município
8.5.233.
Possibilitar que o prestador do serviço informe na nota fiscal qual o serviço foi
prestado, podendo indicar qualquer serviço relacionado a sua empresa, ou ainda serviços
prestados eventualmente, de acordo com a permissão concedida pelo fiscal, podendo
ainda ter seu serviço incluído automaticamente no documento fiscal, quando exercer
apenas uma atividade
8.5.234.
Possibilitar que o fisco municipal exporte as notas fiscais emitidas pelos
prestadores do município, permitindo exportar o XML ou o PDF das notas fiscais, podendo
ainda através dos filtros indicados (situação da nota, situação tributária, natureza de
operação, data de emissão) exportar apenas uma nota, ou um lote de notas, de modo que,
as notas fiscais exportadas possam ser importadas em outros sistemas conforme formato
escolhido.
8.5.235.
Possibilitar ao fisco municipal configurar e liberar a emissão da guia de
pagamento para o convênio CNAB400 do Sicredi, de modo que os prestadores possam
fazer as impressões dos boletos e o respectivo pagamento de acordo com o convênio do
município
8.5.236.
Possibilitar ao prestador enviar eletronicamente e conforme layout pré-definido,
o cancelamento da nota fiscal gerada pela conversão do RPS, para que assim o prestador
possa realizar os respectivos ajustes utilizando seu próprio sistema de gestão.
8.5.237.
Possibilitar ao fisco municipal controlar a obrigatoriedade da assinatura digital
na solicitação de acesso para prestadores enquadrados como Microempreendedor
Individual - MEI, de modo que permita validar além das empresas MEI também os
prestadores pessoas físicas enquadrados como fixos
8.5.238.
Permitir o compartilhamento de informações dos incentivos fiscais cadastrados
no sistema de nota fiscal eletrônica entre os sistemas de tributação e escrituração fiscal,
conforme pré-requisitos.
8.5.239.
Possibilitar ao prestador do serviço emitir a 2º via da guia de pagamento, de
modo que o boleto possa conter uma nova data de vencimento, e ainda, possuir os valores
dos acréscimos (Correção, Juros e Multa), calculados até a nova data de vencimento
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8.5.240.
Permitir ao contribuinte prestador de serviços emitir um relatório estatístico das
notas fiscais emitidas, composto por gráficos resultando em uma visão geral e gerencial
sobre a prestação de serviços de um determinado período.
8.5.241.
Possibilitar que o prestador do serviço possa visualizar o relatório de Notas
Fiscais, mesmo quando não existir dados registrados na consulta solicitada, de modo que
possa realizar a impressão do mesmo para realização de algum tipo de comprovação dos
dados emitidos no período
8.5.242.
Possibilitar que os prestadores de serviços de fora do município, realizem a
emissão do Recibo Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço - RANFS, possibilitando assim, que
estes prestadores possam fazer a emissão deste documento fiscal para comprovação do
serviço, e ainda, a geração do imposto para pagamento
8.5.243.
Possibilitar que o fisco municipal altere a data de vencimento da guia de
pagamento gerada pelos prestadores, permitindo realizar adequações nos vencimentos
anteriormente definidos pela legislação municipal, de modo que atenda as
particularidades do município
8.5.244.
Possibilitar que o fisco municipal possa visualizar a situação atual da nota fiscal
no momento de fazer o cancelamento, possibilitando saber ainda se para a nota possui
guia emitida e se a mesma está paga, e desta forma, possibilitar realizar a ação em outras
funcionalidades antes de cancelar a nota fiscal, como por exemplo o cancelamento da guia
8.5.245.
Possibilitar que o fisco municipal possa acompanhar o histórico das
movimentações realizadas na liberação de acesso registrada pelo prestador, de modo que
possa ser visualizado o parecer, o motivo, a data e hora da movimentação e o usuário
fiscal que a fez, fazendo este tipo de controle para cada tipo de movimentação da liberação
de acesso
8.5.246.
Possibilitar que o fisco municipal defina os agentes municipais que receberão
notificações de e-mail das autorizações de impressão de RPS solicitadas pelos prestadores,
de modo que estes usuários possam fazer o acompanhamento e o parecer das novas
solicitações realizadas com maior rapidez
8.5.247.
Permitir ao fisco municipal emitir um relatório de notas fiscais em que seja
possível o controle de notas emitidas de acordo com a situação da guia de pagamento
pertencente à nota fiscal.
8.5.248.
Possibilitar ao contribuinte que nas informações da condição de pagamento da
nota fiscal, seja apresentado os valores dos serviços e das taxas, de modo que o montante
total da nota esteja relacionado em seu pagamento
8.5.249.
Possibilitar ao fisco municipal personalizar o modelo de guia de pagamento com
base no modelo padrão do sistema, possibilitando criar seu próprio Layout para
impressão dos boletos
8.5.250.
Possibilitar ao prestador pessoa física o gerenciamento e controle das emissões
de notas fiscais estando habilitado em mais de um município, de modo que suas notas
fiscais sejam emitidas e escrituradas em seus respectivos municípios cujo documento foi
emitido
8.5.251.
Permitir ao fisco municipal e ao contribuinte prestador de serviços emitir um
relatório de notas fiscais em que seja possível o controle de notas emitidas em que a
natureza da operação seja tributação no município, tributação fora do município, isenta,
imune, exigibilidade suspensa por decisão judicial, exigibilidade suspensa por
procedimento administrativo, não incidência e/ou exportação.
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8.5.252.
Permitir ao fisco municipal emitir um relatório de notas fiscais em que seja
possível o controle de notas emitidas em que a tributação seja normal, retenção e/ou
substituição tributária.
8.5.253.
Possibilitar que o prestador pessoa física solicite permissão para emissão de
notas fiscais em mais de um município, de modo que estes prestadores autônomos
possam emitir suas notas fiscais em todos os municípios que prestou serviço.
8.5.254.
Permitir ao fisco municipal emitir um relatório de notas fiscais em que seja
possível exibir dados dos recibos provisórios de serviços, exibir impostos federais ou
exibir as condições de pagamento da nota fiscal.
8.5.255.
Permitir ao fisco municipal e ao contribuinte prestador de serviços emitir um
relatório de notas fiscais em que seja possível o controle de notas emitidas por tipo de
atividade, utilizando a lista de serviços ou CNAE.
8.5.256.
Permitir ao fisco municipal e ao contribuinte emitir um relatório de notas fiscais
em que seja possível controlar as notas fiscais em que o imposto é descontado pela
prefeitura.
8.5.257.
Possibilitar que o fisco municipal visualize o relatório das situações das guias
emitidas, mesmo quando não existir dados registrados na consulta solicitada, de modo
que possa realizar a impressão do mesmo para realização de algum tipo de comprovação
dos dados emitidos no período
8.5.258.
Permitir ao fisco municipal emitir um relatório de notas fiscais em que seja
possível visualizar a relação de notas fiscais que estão ou não assinadas digitalmente
8.5.259.
Permitir ao fisco municipal e ao contribuinte prestador de serviços emitir um
relatório que possibilite o controle das notas fiscais eletrônicas emitidas por data de
emissão da nota, ou data do fato gerador, dentro de um determinado período.
8.5.260.
Possibilitar que o fisco municipal defina os agentes municipais que receberão
notificações de e-mail das solicitações de cancelamento de notas fiscais, de modo que
estes usuários possam fazer o acompanhamento e o parecer das novas solicitações
realizadas com maior rapidez
8.5.261.
Permitir ao fisco municipal e ao contribuinte prestador de serviços emitir um
relatório de notas fiscais em que seja possível o controle de notas emitidas por tomador
de serviços.
8.5.262.
Permitir ao fisco municipal emitir um relatório de notas fiscais em que seja
possível o controle de notas emitidas pelo contribuinte prestador de serviços.
8.5.263.
Permitir ao fisco municipal e ao contribuinte prestador de serviços emitir um
relatório de notas fiscais emitidas, possibilitando ordenar a apresentação das informações
do relatório por número da nota, data de emissão da nota, valor do serviço ou valor do
imposto sobre serviços.
8.5.264.
Permitir ao fisco municipal emitir um relatório de notas fiscais em que seja
possível controlar as notas fiscais de serviços dos optantes do Simples Nacional.
8.5.265.
Permitir ao fisco municipal e ao contribuinte prestador de serviços emitir um
relatório de notas fiscais em que seja possível o controle de notas emitidas pelo local da
prestação do serviço.

8.6. MODULO PROCURADORIA

8.6.1. Permitir ao usuário realizar a interação do sistema de procuradoria com o sistema de
arrecadação tributária, possibilitando que as informações das dívidas ativas sejam
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compartilhadas entre os sistemas, diminuindo erros de digitação e aumentando o controle
sobre o histórico da dívida ativa desde a sua criação.
8.6.2. Permitir ao funcionário do setor de cadastros, no momento de cadastrar uma pessoa
jurídica, informar se a empresa é optante do Simples Nacional, regime compartilhado de
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos.
8.6.3. Permitir realizar a comunicação com o Web Service do Tribunal de Justiça para realização
do peticionamento eletrônico, possibilitando informar a URL, o local de tramitação para
onde será enviada a petição, a área, o assunto e classe da petição intermediária que será
enviada ao tribunal via Web Service.
8.6.4. Gerar certidões e emitir de acordo com filtros cadastrais e de débitos.
8.6.5. Permitir consultar as dívidas ativas inscritas no município organizadas por anos,
possibilitando, após filtro e agrupamentos a visualização dos contribuintes devedores com
as especificações da dívida ativa.
8.6.6. Possibilitar a geração de petições para mais de um processo de dívida ativa.
8.6.7. Permitir a emissão da Certidão de Dívida Ativa, da Petição Inicial, realizar a Assinatura
Eletrônica dos Documentos, a Comunicação com o Tribunal de Justiça e criação do
Cadastro do Processo Judicial através de uma única rotina, de maneira individual ou em
lote.
8.6.8. Permitir a emissão de livro de dívida ativa e informação automática destes dados nas
certidões e termos de dívida ativa.
8.6.9. Possibilitar administração de honorários e custas judiciais no momento da abertura da
ação judicial.
8.6.10. Permitir que o setor de cadastros, no momento de cadastrar uma pessoa física ou
jurídica, realizar o cadastro das contas bancárias da empresa ou pessoa, informando
banco e agência, número, tipo e data de abertura da conta. Permitindo ainda registrar o
encerramento da conta e a respectiva data de encerramento.
8.6.11. Permitir o cadastro de ações, recursos, procuradores (advogados), locais de tramitações,
tipos e movimentações e custas processuais.
8.6.12. Permitir controle detalhado de todos os processos judiciais em que a Prefeitura
Municipal é parte, com registro de dados: das partes do processo; das certidões de dívida
ativa utilizadas; das citações realizadas; das despesas incorridas no curso do processo; das
garantias apresentadas; das penhoras realizadas; dos leilões realizados e dos recursos
apresentados.
8.6.13. Permitir a consulta das dívidas ativas inscritas no município organizadas por anos,
possibilitando filtrar por dívidas sem certidão, com certidão emitida, com petições
emitidas ou que as dívidas já tenham sido executadas, objetivando a centralização das
informações.
8.6.14. Permitir ao usuário anexar arquivos digitais nos formatos PDF, DOC, JPEG, GIF, PNG,
BITMAP, TIFF, DOCX, TXT, ZIP, XLS, XLSX, RAR, JPG, ODT, BMP, CSV, com tamanho máximo
de 10 megabytes, no cadastro do processo judicial auxiliando o usuário a possuir uma
cópia digital dos documentos relevantes do processo judicial.
8.6.15. Permitir a consulta e seleção das dívida ativa do município organizadas por anos,
possibilitando o agrupamento por tipos de créditos tributários, mês de inscrição ou faixas
de valor e possibilitando ainda filtrar por contribuinte, CPF ou CNPJ do contribuinte, data
de inscrição e número de inscrição da dívida ativa as certidões de dívida ativa que serão
encaminhadas para emissão da CDA.
8.6.16. Permitir realizar movimentações nos cadastros de contribuintes, podendo alterar sua
situação para ativo ou inativo e incluir averbações cadastrais informando o processo e
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devidas observações, incluindo comentários e possibilitando a consulta do histórico de
alterações realizadas.
8.6.17. Possibilitar que a geração da certidão de dívida ativa seja gerada com todos os débitos
levando em consideração o terreno em que cada imóvel está construído.
8.6.18. Permitir cadastrar e consultar bairros existentes no município, a fim de controle de
localização dos imóveis.
8.6.19. Permitir o cadastramento dos processos judiciais.
8.6.20. Permitir cadastrar os tipos de movimentações que serão utilizadas no cadastro de
processo judicial, possibilitando informar a descrição da movimentação, se altera a
situação do processo judicial e auxiliando a manter a padronização das informações que
serão lançadas no sistema.
8.6.21. Permitir informar o valor e o tipos das custas processuais no cadastro do processo
judicial, auxiliando o usuário a manter um controle de custas de cada processo judicial
existente no sistema.
8.6.22. Possibilitar gerar Petições de Dívida Ativa de acordo com filtros cadastrais e de débitos.
A petição pode ser gerada para mais de uma CDA do mesmo contribuinte.
8.6.23. Permitir o cadastramento de pessoas físicas e jurídicas as quais serão consideradas
como contribuintes, possibilitando informar, tipo de pessoa se física ou jurídica, nome do
contribuinte, seu CPF/CNPJ, nome social em caso de pessoas físicas ou nome fantasia em
caso de pessoas jurídicas.
8.6.24. Permitir no momento de cadastrar uma pessoa jurídica que seja optante pelo Simples
Nacional, registrar as informações relativas aos eventos ocorridos com o contribuinte
enquanto optante pelo Simples Nacional ou MEI, com as informações de descrição do
evento, datas inicial, final e de efeito do evento, número do respectivo processo, nome do
responsável pelo evento, data de ocorrência e comentário.
8.6.25. Permitir realizar emissão de guias de pagamento para as dívidas ativas e certidões de
dívida ativa, após realizado os agrupamento e filtros desejados, informando a data base e
selecionando o modelo de guia e o convênio.
8.6.26. Permitir no momento de cadastrar uma pessoa jurídica que seja classificada como
Microempreendedor individual, registrar as informações de movimentação de aderência à
classificação, indicando se é MEI ou não, a data de início e data de efeito da classificação, o
motivo, órgão responsável e comentário.
8.6.27. Gerenciar as operações referentes aos trâmites dos processos de ajuizamento de débitos,
permitindo a vinculação da certidão de petição a um procurador responsável, registrado
no cadastro de procuradores.
8.6.28. Permitir consulta e seleção dos processos judiciais que serão encaminhadas para
emissão da petição intermediária, possibilitando ao usuário filtrar os processos judiciais
por número do processo ou por contribuinte e selecionar um modelo de documento
criado no sistema.
8.6.29. Possibilitar a emissão parametrizada da certidão de petição para ajuizamento dos
débitos de contribuinte inscritos em dívida ativa.
8.6.30. Permitir cadastrar escritórios de advocacia, que atuarão nas ações judiciais do
município, informando o nome do escritório, o registro na OAB do advogado responsável
pelo escritório, a seccional da inscrição na OAB e se se trata de primeira, segunda ou
terceira inscrição ou superior.
8.6.31. Permitir controlar a execução dos créditos inscritos em dívidas ativas, para que uma
dívida ativa não seja vinculada a mais de uma Certidão de Dívida Ativa ou a mais de uma
Execução Fiscal, visando a agilidade e segurança nas informações.
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8.6.32. Possibilitar realizar a configuração de fórmulas para criação dos dígitos verificadores
para o número, código de barras e linha digitável para diversos convênios bancários,
conforme especificações previstas nos layouts de comunicação bancária.
8.6.33. Permitir cadastrar e consultar cartórios responsáveis por efetuar os protestos de títulos,
informando o nome e a que tipo ele pertence e o código do cartório.
8.6.34. Possibilitar que a certidão de dívida ativa seja gerada com um código de barras, onde
que através deste seja possível efetuar a quitação dos débitos relacionados na CDA.
8.6.35. Permitir o cadastro e consulta de loteamentos, apresentando o seu nome, município e
bairro que se encontra localizado, área comum, área total dos lotes e área remanescente,
informando ainda a quantidade de lotes, quadras e lotes caucionados e por fim a data de
aprovação, criação e liberação do loteamento.
8.6.36. Permitir consultar e selecionar as certidões de dívida ativa emitidas no município
organizadas por anos, permitindo o agrupamento por tipos de créditos tributários, mês de
inscrição ou faixas de valor e possibilitando ainda filtrar por contribuinte, data de
inscrição e número de inscrição da CDA as certidões de dívida ativa que serão
encaminhadas para protesto.
8.6.37. Permitir ao usuário realizar a assinatura digital de documentos emitidos no sistema,
possibilitando utilizar certificados digitais do Tipo A1 e A3 e a aplicação de múltiplas
assinaturas nos documentos.
8.6.38. Possibilitar a emissão e o controle de notificações de diversos tipos e modelos, de
petições para cobrança judicial, de certidões em texto e layout definido pelo usuário.
8.6.39. Permitir cadastrar e consultar estados do território nacional e estrangeiro, apresentando
descrição, sigla e país.
8.6.40. Conter recursos para administrar todos os tributos inscritos em dívida ativa também em
função de sua origem (IPTU, ISSQN, Taxas, Contribuição de Melhoria e outros), no que se
refere à inscrição e cobrança, administrativa, judicial e cartório.
8.6.41. Permitir o cadastro e consulta dos tipos de petições intermediárias que podem ser
utilizadas no peticionamento intermediário eletrônico, informando a descrição da petição
intermediária e o código utilizado pelo Tribunal de Justiça, auxiliando a manter a
padronização das informações que serão lançadas no sistema.
8.6.42. Permitir cadastrar e consultar municípios do território nacional e estrangeiro,
apresentando descrição e estado.
8.6.43. Possibilitar consultar os processos judiciais e recursos cadastrados no sistema,
permitindo que sejam localizados processos com base no número judicial, no nome das
partes ou na área e assunto do processo.
8.6.44. Permitir a criação de relatórios através de editor de modelos de relatórios.
8.6.45. Possibilitar que a certidão de um débito de dívida seja possível ser gerada para cobrança
Judicial e Cartório, não perdendo ambas as referências.
8.6.46. Permitir ao usuário registrar os convênios bancários, possibilitando informar uma
descrição, a numeração, as informações bancárias, definir quais créditos tributários
podem ser utilizados, quais métodos de cálculo e quais modelos de carnê podem ser
selecionados para geração das guias de pagamento com código de barras.
8.6.47. Permitir realizar o cancelamento de documentos emitidos no sistema possibilitando
selecionar os documentos para cancelamento com base no modelo do documento
utilizado, data de emissão, número do documento e contribuinte.
8.6.48. Permitir a parametrização dos documentos envolvidos no processo de protesto.
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8.6.49. Permitir cadastrar e consultar todos os distritos existentes em território nacional e
estrangeiro, com a finalidade de padronizar as informações de distritos que serão
utilizadas no sistema.
8.6.50. Permitir cadastrar advogados e procuradores, que atuarão nas ações judiciais do
município, informando o nome do advogado/procurador, a inscrição na OAB, a seccional
da inscrição na OAB e se se trata de primeira, segunda ou terceira inscrição ou superior.
8.6.51. Permitir o cadastro de tipos de documentos digitais conforme padrão disponibilizado
pelo Tribunal de Justiça informando o código do tipo de documentos digital e a descrição
do tipo de documento digital, possibilitando posteriormente a utilização dessas
informações no peticionamento eletrônico.
8.6.52. Permitir que os documentos a serem emitidos possam ser formatados pelo próprio
usuário.
8.6.53. Permitir consultar as dívidas ativas inscritas no município organizadas por anos,
permitindo o agrupamento por tipos de créditos tributários, mês de inscrição ou faixas de
valor, objetivando a centralização das informações.
8.6.54. Permitir cadastrar e consultar logradouros, mencionando o seu tipo (rua, alameda,
avenida, travessão ou rodovia, por exemplo), com sua descrição, informando ainda o CEP,
município e zona fiscal de localização, a lei municipal que ensejou a sua criação, a sua
extensão em km, a epígrafe que gerou o nome e por fim bairro(s) e CEP(s) que cortam o
logradouro.
8.6.55. Permitir o armazenamento dos arquivos de retorno dos processos disponibilizados pelo
Tribunal de Justiça do Estado.
8.6.56. Permitir cadastrar e consultar os motivos padrões ou específicos para que sejam
utilizados nas operações administrativas realizadas na entidade.
8.6.57. Permitir emissão de CDA’s por ordem alfabética, por tributo, por intervalo de exercícios
ou intervalo de contribuintes.
8.6.58. Permitir cadastrar e consultar Países, com a finalidade de padronizar as informações de
Países que serão utilizadas no sistema.
8.6.59. Permitir controlar a sequência dos documentos emitidos no sistema, com base na
numeração do documento, ano da emissão, tipo e nos dados padrões utilizados.
8.6.60. Permitir a vinculação de documentos ao processo, possibilitando, quando for o caso, a
importação de documentos gerados a partir do sistema de gestão das receitas;
8.6.61. Permitir controlar a rotina de ajuizamento eletrônico para que uma petição inicial que
foi protocolada com sucesso, não possa ser enviada novamente ao Tribunal de Justiça por
meio eletrônico.
8.6.62. Permitir controlar a execução dos créditos inscritos em dívidas ativas, para que uma
dívida ativa não seja enviada para execução fiscal sem que esteja vinculada a uma Certidão
de Dívida Ativa, visando a agilidade e segurança nas informações.
8.6.63. Permitir realizar o apensamento de processos no sistema, possibilitando vincular todos
os processos relacionados entre si e assegurando que o usuário tenha acesso rápido aos
dados dos demais processos que possam impactar no processo selecionado.
8.6.64. Gerenciar as ações de cobrança dos contribuintes inadimplentes, ajuizadas ou não após a
inscrição em dívida ativa.
8.6.65. Permitir inserir os trâmites de um processo anexando os documentos do fórum a cada
trâmite.
8.6.66. Permitir a edição e alteração de documentos como petição, citação, dentre outros;
8.6.67. Permitir que certidão as Certidões de Dívida possa ser assinada digitalmente.
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8.6.68. Permitir cadastrar e consultar as localidades existentes no município, a fim de que a
descrição do imóvel seja a mais completa possível, informando uma descrição, o
município e distrito que se encontra localizado.
8.6.69. Permitir cadastrar e consultar condomínios de casas ou prédios, apresentando o
logradouro, número, bairro, município e CEP localização, disponibilizando ainda o
responsável, ano de construção, área comum e edificada (em m²), informando números de
pavimento, apartamentos, blocos, garagens, elevadores e sala, quando houverem.
8.6.70. Permitir no momento de cadastrar uma pessoa jurídica, realizar o vínculo de sócios à
mesma, informando o nome, sua qualificação profissional, o responsável pela sociedade e
qualificação, as datas de inclusão e desligamento do sócio e o respectivo percentual de
participação. E ainda realizar verificação automática dos percentuais de participação,
impedindo que os percentuais de sociedade ultrapassem 100%.
8.6.71. Permitir cadastrar os tipos de custas processuais que podem ser lançadas no processo
judicial, auxiliando a manter a padronização das informações que serão lançadas no
sistema.
8.6.72. Permitir cadastrar e consultar as informações dos referentes que compõem a dívida
ativa, informando os dados do imóvel como inscrição imobiliária, quadra lote e endereços
do imóvel, informações da contribuinte pessoa física e jurídica como nome do
contribuinte, informações de endereço do contribuinte e informações das atividades
econômicas quando o contribuinte for pessoa jurídica.
8.6.73. Permitir no momento de cadastrar uma pessoa jurídica que seja optante pelo Simples
Nacional, registrar as informações de movimentação de aderência ao respectivo regime,
indicando se é optante ou não, a data de início e data de efeito da opção, o motivo, órgão
responsável e comentário.
8.6.74. Permitir vincular as dívidas ativas ao cadastro de processo judicial de execução fiscal,
objetivando a cobrança judicial dos débitos informados.
8.6.75. Permitir a emissão de segunda via das Certidões de Divida Ativa, Petições Iniciais e
Petições Intermediária geradas no sistema, possibilitando visualizar os documentos que já
foram emitidos no sistema a qualquer momento.
8.6.76. Permitir a criação de modelos de certidões de dívida ativa, petições iniciais e petições
intermediárias através de editor de modelos de documentos.
8.6.77. Propiciar o envio de certidão de dívida ativa para cobrança em cartórios de maneira
automática através de WebService padrão.
8.6.78. Permitir a criação, consulta e emissão de relatórios de Ações Judiciais, Execuções Fiscais,
Execução de Sentença, Recursos, Etiquetas e Movimentos entre outros através de editor
de modelos de relatório.
8.6.79. Permitir o cadastro de locais de tramitação informando o código do Tribunal de Justiça, a
descrição do Tribunal, o grau de jurisdição do Tribunal, o município do Tribunal, a UF do
Tribunal, o código da comarca, a descrição da comarca, o município da comarca, a UF da
comarca, o código da vara, a descrição da vara, o e-mail da vara, o telefone da vara e a
competência eletrônica da vara, e posteriormente utilizar essas informações em filtros no
sistema, no cadastro de processos judiciais e no peticionamento eletrônico.
8.6.80. Permitir que o sistema informe ao usuário os processos de execução fiscal que ainda
estão ativos mesmo com dívidas quitadas e/ou canceladas, a fim de evitar a tramitação de
processos de dívidas pagas e\ou canceladas.
8.6.81. Permitir a emissão de notificação de inscrição em dívida ativa e relatório para
conferência destes inscritos.
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8.6.82. Permitir ao funcionário do setor de cadastro, anexar arquivos ao cadastro de
contribuintes, com tamanho máximo de 10mb e extensões PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML,
XLS, XLSX, JPG, PNG, possibilitando consultar todos os arquivos anexados ao cadastro,
bem como remover arquivos eventualmente incluídos indevidamente ao registro do
contribuinte.
8.6.83. Permitir realizar a comunicação com o Web Service do Tribunal de Justiça para
realização do ajuizamento eletrônico, possibilitando informar a URL, o local de tramitação
para onde será enviada a petição, a área, o assunto e classe da petição que será enviada ao
Tribunal via Web Service.
8.6.84. Permitir o cadastramento de pessoas físicas as quais serão consideradas como
contribuintes, informando seus dados pessoais como endereço, telefones, e-mails, site,
data de nascimento, estado civil, sexo, filiação e data de óbito e dados de documentação
como naturalidade, nacionalidade, RG, RIC e inscrição municipal.
8.6.85. Permitir o cadastro dos tipos de partes processuais que podem ser lançadas no processo
judicial, informando a descrição do tipo de participação e o código utilizado pelo Tribunal
de Justiça, auxiliando a manter a padronização das informações que serão lançadas no
sistema.
8.6.86. Permitir ao funcionário do setor de cadastros, no momento de cadastrar uma pessoa
física ou jurídica, vincular mais de um endereço ao mesmo, informando CEP, município,
logradouro, número, descrição de endereço, complemento, condomínio, bloco,
apartamento, loteamento, bairro, distrito e caso julgar necessário, incluir observações ao
endereço. E ainda, em casos onde o contribuinte possuir mais de um endereço, permitir
sinalizar qual destes será o endereço principal.
8.6.87. Permitir consultar e selecionar as Certidões de Dívida Ativa do município organizadas
por anos, possibilitando o agrupamento por tipos de créditos tributários, mês de inscrição
ou faixas de valor e possibilitando ainda filtrar por contribuinte, CPF ou CNPJ do
contribuinte, número de inscrição da dívida ativa, número da certidão de dívida ativa e
data da inscrição das certidões de dívida ativa que serão encaminhadas para emissão da
petição inicial.
8.6.88. Permitir o cadastramento de pessoas jurídicas as quais serão consideradas como
contribuintes, informando seus dados pessoais como inscrições municipal e estadual,
indicação se o contribuinte é isento de inscrição estadual, informar sua natureza jurídica,
endereço, telefones, e-mails, site, porte da empresa, órgão responsável pelo registro,
número e data de inscrição.

8.7. MODULO - PORTAL DO CIDADÃO

8.7.1. Possibilitar a integração de solicitações de ITBI do atendimento ao cidadão com o sistema
de Tributação e Arrecadação.
8.7.2. Possibilitar a integração de ITBI do sistema de Tributação e Arrecadação com o portal de
atendimento ao cidadão.
8.7.3. Possibilitar a integração dos créditos tributários do sistema Tributação e Arrecadação
com o portal de atendimento ao cidadão.
8.7.4. Possibilitar a integração da situação das declarações dos contribuintes realizadas pelo
sistema de Tributação e Arrecadação com o portal de atendimento ao cidadão.
8.7.5. Possibilitar a integração das solicitações de coleta seletiva do portal de atendimento ao
cidadão com o sistema de Tributação e Arrecadação.
8.7.6. Auditoria de primeiro nível para rotinas executadas por determinados usuários;
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8.7.7. Gerenciamento de processos em execução nas rotinas do sistema.
8.7.8. Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a configuração da
interação de dados de solicitações de coleta seletiva com o sistema estruturante.
8.7.9. Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a configuração da
interação de dados de solicitações de carnês web com o sistema estruturante.
8.7.10. Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a configuração da
interação de dados de processos com o sistema estruturante.
8.7.11. Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a configuração da
interação de dados de motivos com o sistema estruturante.
8.7.12. Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a configuração da
interação de dados de configurações de parcelas com o sistema estruturante.
8.7.13. Permitir interação de dados de Configurações entre sistema de tributação em nuvem x
portal de atendimento do contribuinte
8.7.14. Permite interação de dados de Atos entre sistema de tributação em nuvem x portal de
atendimento do contribuinte
8.7.15. Funcionalidade que permite ao administrador da entidade consultar as solicitações de
coleta seletiva realizadas pelo cidadão.
8.7.16. Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar o gerenciamento de
processos em andamento dentro do próprio sistema web.
8.7.17. Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar cadastro de
cabeçalhos para emissão de documentos de certidões, alvarás e guias de pagamento.
8.7.18. Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a configuração da
interação de dados de receitas com o sistema estruturante.
8.7.19. Funcionalidade que permite ao administrador da entidade consultar as solicitações de
emissão de carnês realizadas pelo cidadão.
8.7.20. Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a configuração para
emissão de certidão negativa de contribuinte não cadastrado junto ao município.
8.7.21. Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a configuração da
interação de dados de indexadores com o sistema estruturante.
8.7.22. Funcionalidade que permite ao cidadão realizar a emissão de documento de certidão
negativa de contribuinte não cadastrado junto ao município.
8.7.23. Funcionalidade que permite ao cidadão realizar a emissão de guias de ITBI para
transferência de imóveis.
8.7.24. Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a configuração de
fórmulas para cálculo de descontos em guias de pagamento e guias unificadas.
8.7.25. Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a configuração da
interação de dados de anexos de pareceres com o sistema estruturante.
8.7.26. Permitir ao contribuinte, acessar de forma otimizada, o processo que faz a validação dos
índices ao consultar o detalhamento das parcelas nas rotinas de emissão de guias de
pagamentos.
8.7.27. Permitir ao contribuinte, acessar de forma otimizada, o processo que faz a validação dos
índices ao consultar o detalhamento das parcelas nas rotinas de emissão de guias de
pagamentos.
8.7.28. Permitir ao contribuinte, acessar de forma otimizada, o processo que faz a validação dos
índices ao consultar o detalhamento das parcelas nas rotinas de emissão de guias de
pagamentos.
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8.7.29. Permitir que o usuário administrador possa personalizar o modelo de relatório padrão
para emissão de alvarás e certidões negativas de débitos, definindo modelo específico
para cada entidade.
8.7.30. Possibilitar ao usuário administrador da entidade, configurar informações em fórmulas
para controle de emissão de documentos, de modo que possibilite ao contribuinte emitir
certidões, alvarás e guias de pagamento através da internet.
8.7.31. Possibilitar que o contribuinte possa realizar a emissão de guias de pagamento,
possibilitando a interação dos dados de lançamentos e pagamentos com o sistema
tributário, para que as guias geradas pela internet possam constar no sistema tributário,
mantendo ainda, em ambos os sistemas, o status atualizado do pagamento, conforme prérequisito.
8.7.32. Possibilitar que o contribuinte possa realizar a emissão de guias de pagamento,
possibilitando a interação dos dados de lançamentos e pagamentos com o sistema
tributário, para que as guias geradas pela internet possam constar no sistema tributário,
mantendo ainda, em ambos os sistemas, o status atualizado do pagamento, conforme prérequisito.
8.7.33. Possibilitar ao contribuinte, acesso a rotinas de emissão de alvarás, guias de pagamento
e emissão de certidões negativas de forma configurável, através da internet.
8.7.34. Possibilitar ao contribuinte emitir alvarás através da internet, de forma parametrizável,
bem como definir se haverá verificação dos débitos no momento da emissão do
documento.
8.7.35. Possibilitar ao usuário administrador, configurar fórmulas para correção monetária de
cálculo de juros e multa.
8.7.36. Possibilitar que quando o contribuinte realizar a emissão de uma certidão ou alvará, o
sistema gere um código de controle para afirmar a veracidade das informações contidas
nos referidos documentos.
8.7.37. Possibilitar ao contribuinte alterar a data de vencimento de guias, possibilitando simular
os acréscimos conforme data de vencimento e fórmula previamente parametrizada.
8.7.38. Possibilitar ao contribuinte realizar a emissão de certidões negativas de débitos pela
internet de forma personalizada, utilizando como base para verificação a situação
financeira do contribuinte.
8.7.39. Os documentos impressos através da web seguem os mesmos modelos impressos no
sistema de administração tributária da entidade, utilizando a mesma formatação, evitando
retrabalho ao município.
8.7.40. Possibilitar a configurações inerentes ao deferimento do alvará, possibilitando assim a
parametrização de regras distintas de acordo com as finalidades do alvará e observâncias
de determinados campos do cadastro do econômico, bem como o pagamento da guia
emitida.
8.7.41. Permitir que o usuário administrador da entidade possa a configuração de uma certidão
de econômico já baixado.
8.7.42. Possibilitar a parametrização da certidão negativa de débitos quando houver débitos
vencidos e apresentar mensagem informando ao contribuinte da situação recomendando
a consulta de débitos e emissão de guia de pagamento.
8.7.43. Permitir que o administrador do sistema possa realizar consulta através de filtro de
busca por CPF/CNPJ e nome na consulta de solicitações de alteração do cadastro de
contribuintes.
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8.7.44. Possibilitar a visualização do selo se segurança de Site Blindado, de modo a garantir que
o sistema web seja totalmente seguro para navegação e troca de informações entre
entidade pública e cidadão.
8.7.45. Disponibilizar limitador da quantidade de informações listadas nas configurações de
cadastro de contribuinte, referentes às solicitações de alterações de cadastros do
contribuinte pendentes de deferimento pela entidade.
8.7.46. Possibilitar que o usuário administrador possa customizar a verificação da existência de
lançamentos para um econômico nos scripts de validação para emissão de alvarás.
Disponibilizando para tratamento informações que proporcionem validar se existe ou não
lançamento para receitas de alvará e qual parcela está pendente de pagamento.
8.7.47. Disponibilizar um canal de comunicação com o contribuinte através do próprio portal
onde deverão ser postadas dúvidas, sugestões, reclamações e opiniões. O contribuinte
deverá informar seu nome completo, CPF/CNPJ, telefone para contato, e-mail e a
mensagem.
8.7.48. Possibilitar a configurações inerentes ao deferimento do alvará, possibilitando assim a
parametrização de regras distintas de acordo com as finalidades do alvará e observâncias
de determinados campos do cadastro do econômico, bem como o pagamento da guia
emitida.
8.7.49. Possibilitar que o contribuinte possa realizar a autenticação do código de controle para
comprovar a veracidade dos alvarás emitidos através da internet.
8.7.50. O sistema disponibiliza um menu de acesso rápido, permitindo ao usuário administrador
da entidade optar por parametrizar, ou não, serviços nesse menu, tais como: emissão de
certidões, emissão de comprovante de quitação da taxa de licença, emissão do carnê de
tributos.
8.7.51. Os documentos impressos através da web seguem os mesmos modelos impressos no
sistema de administração tributária da entidade, utilizando a mesma formatação, evitando
retrabalho ao município.
8.7.52. Permitir sair do sistema automaticamente após 30 minutos de inatividade do
contribuinte após realização de acesso.
8.7.53. Possibilitar que o usuário administrador da entidade possa parametrizar a apresentação
do brasão da Prefeitura em todos os documentos impressos pelo sistema, tais como
certidões, alvarás e guias de pagamento.
8.7.54. Permitir que o contribuinte possa realizar a impressão de certidão de informações
cadastrais com texto parametrizado pela administração tributária, do Cadastro
Imobiliário, Cadastro Mobiliário e Cadastro Rural.
8.7.55. Possibilitar a parametrização da certidão negativa de débitos quando houver débitos
vencidos e apresentar mensagem informando ao contribuinte da situação recomendando
a consulta de débitos e emissão de guia de pagamento.
8.7.56. Permitir auditoria das informações, mantendo o registro de todas as alterações
realizadas nas rotinas do sistema, com indicação do usuário responsável pela alteração, da
data e hora em que a alteração foi realizada e da informação alterada.
8.7.57. Permitir ao contribuinte alterar seus dados cadastrais, de forma parametrizável, como
endereço de correspondência, CEP, Endereço, Número, Bairro, Município e Telefone.
Permitir busca automática dos dados, realizando busca dos dados dos municípios com
base na tabela de municípios do IBGE.
8.7.58. A ferramenta deve permitir um acesso ao sistema para a entidade (módulo
administrador) e outra para o contribuinte (módulo contribuinte).
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8.7.59. Permitir ao administrador do sistema configurar se a geração do ITBI será automática ou
apenas mediante ao deferimento da solicitação de ITBI, mediante análise do responsável.
8.7.60. Permitir ao contribuinte gerar solicitação de ITBI para imóveis rurais pela Web, sem
necessidade de ter o imóvel rural cadastrado.
8.7.61. Permitir de forma configurável que os contadores, imobiliárias e cartórios/tabelionatos
acessem as informações dos clientes que representam.
8.7.62. Possibilitar ao contribuinte realizar a emissão de certidões negativas de débitos pela
internet de forma personalizada, utilizando como base para verificação a situação
financeira do contribuinte.
8.7.63. O sistema deve dispor de layout responsivo, se adaptando a visualização em qualquer
dispositivo em que o sistema estiver sendo acessado.
8.7.64. Possibilitar que o usuário administrador possa criar fórmulas utilizando variável que
retorne o código das sub-receitas que compõem as parcelas de um parcelamento em
fórmulas para cálculos de juros e multa.
8.7.65. Possibilitar que o contribuinte possa ter acesso a uma listagem de informações sobre
dívidas (suspensas, em processo administrativo e depósito judicial) em nome da pessoa
autenticada nas rotinas que disponibilizam informações de dívidas.
8.7.66. Permitir que o contribuinte possa realizar confirmação de identidade através de
validação de código PIN (enviado ao celular do contribuinte) no momento da emissão de
uma certidão via web.
8.7.67. O sistema deve possibilitar o armazenamento do IP externo da máquina utilizada para
emissão de um documento via web.
8.7.68. Script para validação de documentos que possibilitam a customização da situação de
certidões
8.7.69. Possibilitar que usuário contribuinte possa realizar a emissão de guias de pagamento, de
modo a agrupar diversas parcelas em aberto em uma mesma guia.
8.7.70. Possibilitar que usuário contribuinte possa realizar a emissão de guias de pagamento, de
modo a agrupar diversas parcelas em aberto em uma mesma guia.
8.7.71. Possibilitar ao usuário administrador da entidade, configurar as formas de acessos,
sendo somente o código cadastral do contribuinte, imóvel, econômico ou inscrição
imobiliária na prefeitura.
8.7.72. Possibilitar ao usuário administrador configurar fórmulas que realizem cálculos de
redução por antecipação de pagamento, de modo que atenda ao contribuinte que deseja
antecipar o pagamento da guia via web.
8.7.73. Permitir que o contribuinte possa realizar a emissão de uma certidão de econômico já
baixado.
8.7.74. Permitir que o contribuinte visualize os dados da solicitação de ITBI de forma prévia,
bem como imprima tais informações.
8.7.75. Permitir que o contribuinte possa consultar os documentos necessários para realização
de solicitações junto a prefeitura.
8.7.76. Possibilitar ao usuário administrador da entidade, configurar informações em fórmulas
para controle de emissão de documentos, de modo que possibilite ao contribuinte emitir
certidões, alvarás e guias de pagamento através da internet.
8.7.77. Possibilitar que o usuário administrador possa realizar o cadastro de mensagens
personalizadas com a finalidade de orientar o contribuinte.
8.7.78. Possibilitar que o contribuinte possa indicar quais imóveis serão beneficiados com o
crédito recebido por ser tomador de serviços de notas fiscais, conforme dados
provenientes do sistema de nota eletrônica, conforme pré-requisito.
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8.7.79. Possibilitar ao usuário administrador realizar a criação e edição de logotipos de bancos
para apresentação no momento da emissão de uma guia de pagamento através da
internet.
8.7.80. Possibilitar ao usuário administrador, alterar os modelos padrões de emissão de
relatório a fim de apresentar informações cadastrais de imóveis ou econômicos nas guias
de pagamento.
8.7.81. Possibilitar ao contribuinte alterar a data de vencimento de guias, possibilitando simular
os acréscimos conforme data de vencimento e fórmula previamente
parametrizada.Possibilitar ao usuário administrador, realizar a configuração de fórmulas
para cálculo de acréscimos moratórios. De modo que possibilite ao contribuinte emitir
guias de pagamento com valores sempre atualizados.
8.7.82. Permitir que o usuário administrador possa configurar a disponibilidade de uma
consulta de informações cadastrais, selecionando as formas de acesso e as características
que devem estar disponíveis no momento da consulta pelo contribuinte.
8.7.83. Permitir que o contribuinte possa efetuar seu cadastro por meio da internet, anexando
documentos de comprovação e gerando uma senha de acesso.
8.7.84. Possibilitar ao contribuinte, acesso a rotinas de emissão de alvarás, guias de pagamento
e emissão de certidões negativas de forma configurável, através da internet.
8.7.85. Permitir que o usuário administrador possa configurar a forma de cadastro do
contribuinte, definindo a obrigatoriedade de anexos de documentos, a autorização do
cadastro mediante ao pagamento da guia ou autorização mediante aprovação da
Prefeitura.
8.7.86. Possibilitar ao usuário administrador, configurar fórmulas para correção monetária de
cálculo de juros e multa.
8.7.87. Permitir que o contribuinte possa fazer download dos anexos dos trâmites dos
processos protocolados e integrados com o sistema de protocolo da entidade.
8.7.88. Permitir que o contribuinte possa consultar andamento dos processos de protocolos
abertos e seus trâmites, informando o número do processo e CNPJ ou CPF do requerente.
8.7.89. Permitir que o usuário administrador possa configurar o período em que o contribuinte
poderá indicar seus imóveis para abatimento do crédito disponível no IPTU e também se o
contribuinte poderá indicar imóveis que não é proprietário.
8.7.90. Permitir que o administrador possa realizar configuração de solicitações de ITBI de
exercícios anteriores, disponibilizando filtros por ano da solicitação, data de solicitação,
código do imóvel e código da solicitação.
8.7.91. Possibilitar ao contribuinte emitir alvarás através da internet, de forma parametrizável,
bem como definir se haverá verificação dos débitos no momento da emissão do
documento.
8.7.92. Permitir que o usuário administrador possa configurar quais informações do endereço
do sacado serão exibidas nas guias de pagamento e no alvará de localização e/ou
funcionamento.
8.7.93. Disponibilizar ao usuário administrador, a lista de links para acesso a funcionalidades
direto do site da Prefeitura Municipal.
8.7.94. Possibilitar que o contribuinte solicite coleta seletiva para seus imóveis pela web, de
forma que sejam beneficiados com redução da taxa de coleta de lixo.
8.7.95. Permitir que o usuário administrador possa cadastrar convênios e emitir boletos
bancários com a modalidade de carteira com ou sem registro, permitindo alteração do
layout de geração do código de barras.
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8.7.96. Possibilitar ao usuário administrador, parametrizar as receitas que serão validadas no
momento em que um contribuinte realizar a emissão de uma certidão negativa de débitos.
8.7.97. Permitir que o usuário administrador possa personalizar o modelo de relatório padrão
para emissão de alvarás e certidões negativas de débitos, definindo modelo específico
para cada entidade.
8.7.98. Permitir que o usuário administrador realize a parametrização de solicitação de coleta
seletiva, informando quais características o imóvel deve possuir para que seja indicado na
solicitação de coleta seletiva.
8.7.99. Permitir que o usuário administrador possa configurar a solicitação de emissão de
carnês via web informando quais características o imóvel deve possuir para que seja
indicado na solicitação.
8.7.100.
Permitir que o usuário administrador configure a verificação das declarações de
serviços prestados e tomados no sistema de escrituração fiscal para emissão das certidões
negativas de contribuinte e de econômico, conforme pré-requisito.
8.7.101.
Permitir que o usuário administrador possa configurar a exibição da listagem de
imóveis englobados no momento da emissão de certidão negativa de contribuinte e de
imóvel emitida através do módulo contribuinte.
8.7.102.
Permitir que o usuário administrador possa parametrizar as solicitações de
serviço realizados através da internet, definindo quais receitas estarão disponíveis e a
quantidade de dias para exclusão dos lançamentos não pagos.
8.7.103.
Permitir que o usuário administrador possa configurar quais dados serão
demonstrados na consulta de informações cadastrais realizada pelo contribuinte.
8.7.104.
Possibilitar que o contribuinte possa realizar a autenticação do código de
controle para comprovar a veracidade dos documentos emitidos através da internet.
8.7.105.
Possibilitar ao contribuinte o acompanhamento da situação financeira de seus
imóveis e econômicos junto à entidade, por meio de consulta, apresentando débitos e
dívidas com valores atualizados.
8.7.106.
Permitir ao contribuinte o acompanhamento de sua situação financeiras junto a
Prefeitura por meio de consulta e emissão, apresentando débitos e dívidas com valores
atualizados.
8.7.107.
Permitir que o contribuinte possa realizar a solicitação de ITBI para
transferência de imóveis urbanos e rurais através da internet, de modo que o mesmo
possa acompanhar o andamento do processo.
8.7.108.
Possibilitar que o contribuinte possa realizar a emissão de guias de pagamento
de forma unificada, possibilitando a unificação de parcelas e receitas distintas em apenas
uma guia e a interação dos dados de lançamentos e pagamentos com o sistema tributário,
mantendo o status da situação do pagamento atualizado em ambos os sistemas.
8.7.109.
Possibilitar que o contribuinte possa realizar a emissão de guias de pagamento,
possibilitando a interação dos dados de lançamentos e pagamentos com o sistema
tributário, para que as guias geradas pela internet possam constar no sistema tributário,
mantendo ainda, em ambos os sistemas, o status atualizado do pagamento, conforme prérequisito.
8.7.110.
Possibilitar que quando o contribuinte realizar a emissão de uma certidão ou
alvará, o sistema gere um código de controle para afirmar a veracidade das informações
contidas nos referidos documentos.
8.7.111.
Possibilitar que o contribuinte possa realizar a solicitação de serviços e geração
de taxas através da internet.
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8.7.112.
Possibilitar que o contribuinte possa realizar a emissão da certidão de ITBI.
Possibilitando, de modo parametrizável, a emissão da referida guia de pagamento em
anexo.
8.7.113.
Possibilitar que os contribuintes, contadores, imobiliárias ou cartórios possam
emitir documentos comprovando sua situação financeira e de seus clientes junto a
Prefeitura.
8.7.114.
Possibilitar ao usuário administrador, manipular informações em fórmulas a fim
de restringir a emissão de parcelas de acordos e refis com vencimento para anos
posteriores. De modo que possibilite parametrizar, restringindo ou não, a emissão de
guias de pagamento ao contribuinte.
8.7.115.
Possibilitar ao usuário administrador, manipular informações em fórmulas de
multa e juros do refis para disponibilizar os valores totais da composição do
parcelamento, possibilitando ao contribuinte emitir guias de pagamento com valores
atualizados.
8.7.116.
Implementar um mecanismo que identifique o enfileiramento de uma
quantidade "X" de registros para determinado serviço e os receber utilizando-se da
estrutura de carga inicial de dados.
8.7.117.
Permitir a interação e o controle dos números de baixa para emissão de guias de
pagamento na carteira de cobrança com registro com o sistema de tributação,
possibilitando o controle de acordo com a regra da FEBRABAN, do prazo de validade da
guia de pagamento que inicia após a data de vencimento.
8.7.118.
Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a
configuração da interação de dados de guias de pagamento emitidas pelo sistema web
com o sistema estruturante.
8.7.119.
Permitir que o usuário administrador possa realizar consultas de guias de
pagamento em aberto na base de dados web, filtrando por contribuinte ou referente.
8.7.120.
Disponibilizar ao contribuinte a informação da taxa de expediente lançada no
sistema tributário, de modo a exibir o valor cobrado no momento da emissão de guias de
pagamento através da web, para que não haja divergência de valores entre uma guia
emitida através do sistema tributário e uma guia de pagamento emitida de forma
autônoma através da internet, conforme pré-requisito.
8.7.121.
Permitir a emissão de Documentos (Certidões e Alvarás) e Guias de Pagamento
sem qualquer tipo de bloqueio gerado pelo navegador de internet.
8.7.122.
Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a
configuração para emissão de segunda via de documentos emitidos anteriormente através
da web.
8.7.123.
Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a
configuração da interação de dados de números de baixa com o sistema estruturante.
8.7.124.
Otimizar serviços de Débitos, Dívidas, Acordos e Refis para receberem registros
cujo json contenha apenas o dado que foi atualizado e para não mais receber dados de
acréscimos calculados.
8.7.125.
Possibilitar ao usuário contribuinte anexar mais de um arquivo quando realizar o
cadastro de um novo contribuinte ou atualizar seu cadastro através da web.
8.7.126.
Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a
configuração da interação de dados de configurações de parcelas com o sistema
estruturante.
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8.7.127.
Possibilitar ao usuário administrador, parametrizar as receitas que serão
validadas no momento em que um contribuinte realizar a emissão de uma certidão
negativa de débitos.
8.7.128.
Disponibilizar ao usuário administrador, de forma parametrizável, uma opção
que permita selecionar qual indexador será utilizado para controle da data de vencimento
no momento da emissão de guias de pagamento.
8.7.129.
Apresentar ao contribuinte a informação do código da solicitação de ITBI, gerada
através da internet e deferida por meio do sistema tributário, conforme pré-requisito.
8.7.130.
Possibilitar que o contribuinte possa ter acesso a uma listagem de imóveis com a
mesma inscrição imobiliária que o imóvel autenticado e de mesma propriedade do
contribuinte proprietário, no momento da solicitação de ITBI pela internet.
8.7.131.
Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a
configuração para emissão de documento de certidão de ITBI.
8.7.132.
Permitir que o contribuinte tenha acesso a uma listagem de todos os imóveis de
propriedade da pessoa autenticada no momento da solicitação de ITBI.
8.7.133.
Disponibilizar ao usuário administrador, de forma parametrizável, uma opção
que permita selecionar qual indexador será utilizado para controle da data de vencimento
no momento da emissão de guias de pagamento.
8.7.134.
Possibilitar que o usuário administrador possa parametrizar a validação dos
valores dos terrenos e dos valores das construções de acordo com informações
provenientes do sistema tributário, tornando as informações da geração de ITBI mais
confiáveis para o contribuinte e Prefeitura, conforme pré-requisito.
8.7.135.
Permitir que o usuário administrador possa parametrizar quais os tipos de
responsáveis pelo ITBI estarão disponíveis no momento da geração de ITBI pelo usuário
contribuinte, permitindo escolher dentre as opções de vendedor e comprador.
8.7.136.
Possibilitar ao usuário administrador configurar o controle dos números de
baixa para emissão de guias de pagamento na carteira de cobrança com registro, de
acordo com as regras da federação brasileira dos bancos, de modo que a reme
8.7.137.
sa não possa ser rejeitada pelo banco devido ao vencimento dos números de
baixa.
8.7.138.
Permitir que o contribuinte possa realizar a emissão da certidão de ITBI, para
solicitações de ITBI geradas e autorizadas diretamente através do sistema tributário,
conforme pré-requisito.
8.7.139.
Possibilitar ao usuário administrador, customizar o modelo de relatório padrão
para emissão da certidão de ITBI, permitindo customizar conforme padrões utilizados
pelo cliente.
8.7.140.
Permitir ao contribuinte, acessar de forma otimizada, o processo que faz a
validação dos índices ao consultar o detalhamento das parcelas nas rotinas de emissão de
guias de pagamentos.
8.7.141.
Disponibilizar ao usuário administrador, de forma parametrizável, uma opção
que permita selecionar qual indexador será utilizado para controle da data de vencimento
no momento da emissão de guias de pagamento.
8.7.142.
Possibilitar ao usuário administrador, manipular o modelo de relatório padrão
para emissão da certidão de comprovação dos valores venais do imóvel, permitindo
customizar conforme padrões utilizados pelo cliente.
8.7.143.
Permitir que o usuário administrador possa parametrizar a emissão da certidão
de comprovação dos valores venais do imóvel, selecionando quais os dados cadastrados
no sistema tributário devem ser utilizados como base de informações para emissão da
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certidão e também quais as formas de autenticação para o usuário contribuinte, conforme
pré-requisito.
8.7.144.
Possibilitar ao contribuinte emitir certidão fiscal venal, a fim de comprovar a
situação dos valores venais de seu imóvel junto a Prefeitura.
8.7.145.
Possibilitar ao contribuinte, acesso ao download da segunda via de documentos
que já tenham sido emitidos e armazenados anteriormente através da web.
8.7.146.
Funcionalidade que permite ao administrador da entidade consultar as
solicitações de coleta seletiva realizadas pelo cidadão.
8.7.147.
Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a
configuração de solicitações de carnê via web.
8.7.148.
Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a
configuração para emissão de documento de segunda de certidão de isenção.
8.7.149.
Permitir que o usuário administrador possa ter acesso, por meio de rotina de
criação de scripts, ao ambiente que contém manuais de criação e edição de fórmulas de
scripts e relatórios, para cálculo de juros, multas, descontos e correções.
8.7.150.
Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a
configuração da interação de dados de boletins cadastrais com o sistema estruturante.
8.7.151.
Funcionalidade onde o usuário/contribuinte, possa expor suas idéias, dúvidas ou
simplesmente comentar sobre o sistema.
8.7.152.
Possibilitar a interação de dados de vistorias entre sistema tributário e sistema
web.
8.7.153.
Permitir que o administrador possa configurar a visualizar e emissão da segunda
via de documentos que já tenham sido emitidos anteriormente através da internet.
8.7.154.
Possibilitar a interação de dados de documentos solicitados do sistema web com
o sistema tributário.Funcionalidade que permite ao cidadão realizar a emissão de
documentos de segunda via de certidão de isenção.
8.7.155.
Possibilitar a interação de dados das solicitações de taxas emitidas através do
sistema tributário com o sistema web.
8.7.156.
Possibilitar a interação de dados do cadastro de atividades dos econômicos do
sistema tributário com o sistema web.
8.7.157.
Possibilitar a interação de dados das características externas de boletins de
imóveis e econômicos cadastrados no sistema tributário com o sistema Web.
8.7.158.
Possibilitar a interação de dados dos tipos de serviços do sistema tributário com
o Cidadão Web.
8.7.159.
Possibilitar ao usuário administrador configurar a disponibilidade da listagem
dos referentes que possuem pendências financeiras junto ao município, de modo que no
momento em que o contribuinte realizar a emissão de uma certidão negativa de débitos, a
informação possa ser exposta.
8.7.160.
Possibilitar ao usuário administrador, configurar restrições quanto a impressão
de guias de parcelamentos compostos por receitas do simples nacional, de modo que o
sistema permita visualizar as parcelas abertas, imprimir as parcelas vencidas e imprimir
as parcelas do mês corrente.
8.7.161.
Funcionalidade que permite ao cidadão realizar a solicitação de alteração de seu
cadastro junto a entidade pública, passível de aprovação pela mesma.
8.7.162.
Possibilitar que usuário contribuinte possa realizar a emissão de guias de
pagamento, de modo a agrupar diversas parcelas em aberto em uma mesma guia.
8.7.163.
Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a
configuração das consultas dos processos em andamento junto à entidade pública.
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8.7.164.
Possibilitar ao usuário administrador, realizar a configuração para emissão de
guias de pagamento utilizando o layout CNAB400 em convênios para o banco Sicredi.
Permitindo a emissão de guias de pagamento conforme layout estipulado pelo banco.
8.7.165.
Possibilitar ao usuário administrador, manipular informações para criação de
fórmulas referentes ao enquadramento das atividades dos econômicos para emissão de
alvarás.
8.7.166.
Possibilitar ao usuário administrador editar modelo padrão de certidão negativa
de débitos, de modo que quando o contribuinte realizar a emissão do documento e ainda
possuir a 2° parcela única a vencer (mesmo tendo a 1° parcela normal vencida), o mesmo
possa ser emitido com situação positiva com efeito de negativa.
8.7.167.
Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a
configuração da interação de dados de tipos de solicitações com o sistema estruturante.
8.7.168.
Possibilitar ao usuário administrador, customizar informações em fórmulas
referentes ao loteamento onde se encontra o imóvel. De modo que possibilite a emissão de
certidões negativas de débitos através no módulo contribuinte.
8.7.169.
Possibilitar que o usuário administrador possa parametrizar a validação do valor
venal do imóvel de acordo com informações provenientes do sistema tributário. De modo
a tornar as informações da geração de ITBI mais confiáveis para o contribuinte e
Prefeitura, conforme pré-requisito.
8.7.170.
Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a
configuração da interação de dados de números de documentos com o sistema
estruturante.
8.7.171.
Funcionalidade que permite ao administrador da entidade realizar a
configuração dos documentos necessários para abertura de processos junto à entidade
pública.
8.7.172.
Disponibilizar ao usuário administrador, de forma parametrizável, uma opção
que permita selecionar qual indexador será utilizado para controle da data de vencimento
no momento da emissão de guias de pagamento.
8.7.173.
Possibilitar ao usuário administrador parametrizar a verificação dos imóveis
desativados em nome do contribuinte, de modo que no momento em que um contribuinte
realizar a emissão de uma certidão negativa de débitos, a informação possa também ser
emitida.
8.7.174.
Possibilitar ao usuário administrador, configurar fórmulas que permitam
verificações no momento da emissão de alvarás. Retornando mensagens editáveis e
informações como porte, a atividade, CNPJ e a inscrição municipal da empresa.
8.7.175.
Possibilitar ao usuário administrador, alterar os modelos padrões de emissão de
relatório a fim de que o mesmo possa realizar alterações na data de quitação do alvará.
8.7.176.
Possibilitar ao usuário administrador, parametrizar as receitas que serão
validadas no momento em que um contribuinte realizar a emissão de uma certidão
negativa de débitos.
8.7.177.
Possibilitar ao usuário administrador, alterar os modelos padrões de relatórios
para emissão de certidões, a fim de que o mesmo possa manipular informações referentes
às testadas secundárias dos imóveis.
8.7.178.
Possibilitar ao usuário administrador, customizar informações em fórmulas de
listagem de dados, como logradouro, bairro e cidade do contribuinte e referentes. A fim de
obter diferentes validações de informações ao disponibilizar ao contribuinte a emissão de
certidões negativas de débitos.
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8.7.179.
Possibilitar ao usuário administrador, customizar o modelo de relatório padrão
para emissão de guias de pagamento, de modo que possibilite manipular as informações
referentes ao valor total do lançamento por sub-receitas. Permitindo assim, que o
contribuinte possa emitir uma guia de pagamento contendo a listagem detalhada dos
valores que compõem o débito.
8.7.180.
Possibilitar que o usuário administrador possa parametrizar a virada de chave
para interação de dados entre Cidadão Web e sistema tributário, conforme pré-requisito.
8.7.181.
Possibilitar ao usuário administrador, configurar fórmulas para manipulação da
situação das certidões negativas de débitos, bem como o código de controle gerado. De
modo que no momento da emissão e validação das certidões, o sistema retorne a mesma
situação apresentada na época da emissão original do documento.
8.7.182.
Possibilitar ao usuário administrador, configurar fórmulas de cálculo para
quando a dívida está executada ou ajuizada, em fórmulas de cálculo para correções, juros
e multas de lançamentos, dívidas e acordos.
8.7.183.
Permitir ao munícipe a realização de consulta dos imóveis vinculados ao seu
cadastro no município consultado via dispositivo móvel.
8.7.184.
Permitir a suspensão de uso do aplicativo via mobile para usuários indesejados
pelo usuário administrador.

8.8. MODULO – PROTOCOLO

8.8.1. Executar o software em servidor web, descartando a necessidade de instalação e
atualização da aplicação nos computadores da rede
8.8.2. Permitir a consulta de processos, via internet.
8.8.3. Definir grupos de solicitações de forma a categorizá-las.
8.8.4. Permitir ao cidadão a consulta de requisitos de protocolização, via internet.
8.8.5. Definir a estrutura organizacional por meio do cadastro de organogramas,
8.8.6. Devendo ser composta, no mínimo, por:
8.8.6.1.Órgãos
8.8.6.2.Unidades
8.8.6.3.Departamentos
8.8.7. Possibilitar a definição de quais departamentos permitirão a entrada de processos.
8.8.8. Permitir a definição de quais usuários poderão ter acesso a processos em um determinado
departamento.
8.8.9. Definir grupos de solicitações de forma a categorizá-las.
8.8.10. Manter registro das solicitações a serem protocoladas.
8.8.11. Controlar os documentos necessários no momento da protocolização de uma solicitação.
8.8.12. Possibilitar a definição de um roteiro a ser seguido pela solicitação e com a previsão de
permanência em cada departamento.
8.8.13. Permitir a protocolização de solicitações, dando entrada em processos.
8.8.14. Permitir ao usuário configurar a numeração dos processos (solicitações )
8.8.15. protocoladas) por:
8.8.15.1.solicitação
8.8.15.2.grupo de solicitações
8.8.15.3.entidade
8.8.16. Permitir ao usuário configurar o reinício da numeração de processos anualmente.
8.8.17. Permitir a anexação de documentos digitalizados a um processo.
8.8.18. Emitir comprovante de protocolização.
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8.8.19. Permitir a tramitação do processo fornecendo pareceres ao mesmo.
8.8.20. Permitir a tramitação do processo fornecendo pareceres ao mesmo.
8.8.21. Controlar o acesso dos usuários para visualização dos pareceres de um processo.
8.8.22. Permitir o encerramento de processos.
8.8.23. Permitir o arquivamento de processos.
8.8.24. Por processos: encerrados, organograma, usuários, movimentações tempo de
permanência , abertura , além de informações sobre estornos de arquivamentos e
encerramentos; Acompanhamento de processos Relação de processos por órgão, unidade,
departamento, solicitação e Requerente;
8.8.25. Permitir ao cidadão solicitar a protocolização de processos pela interne
8.8.26. Permitir o cadastro retroativo de processos.
8.8.27. Permitir que o usuário crie informações adicionais para as solicitações de aberturas de
processos, configurando a obrigatoriedade ou não do preenchimento destas informações
pelo requerente ou usuário que realiza a abertura do processo.
8.8.28. Permitir o acesso ao software, configuração de rede LDAP ou com login integrado
ademais softwares de e-mail.
8.8.29. Ao efetuar um determinado tramite com um processo indicar na mesma tela a próxima
ação a ser feita com este processo.
8.8.30. Permitir ao usuário configurar os menus de sua preferência no local do software
também de sua preferência.
8.8.31. Enviar e-mail ao requerente a cada tramitação efetuada no processo
8.8.32. Enviar e-mail ao usuário do software e aos responsáveis após efetuar um andamento ao
organograma ao qual estes estão alocados.
8.8.33. Possibilitar a retirada e devolução de documentos anexados a processos mantendo o
histórico das retiradas e devolução, possibilitando a emissão de guias que comprovem a
retira e devolução dos documentos
8.8.34. Permitir efetuar encerramentos de diversos processos simultaneamente
8.8.35. Permitir ao usuário configurar, criar e manipular campos criando assim a possibilidade
de inserir novos itens em um determinado cadastro assim como novas paginas de forma
personalizada.
8.8.36. Permitir ajuntamento de processos por anexação ou apensação
8.8.37. Permitir inserir movimentações aos processos como Paradas ou Cancelamentos e seus
respectivos estornos.
8.8.38. Permitir a exclusão de andamentos de processos, confirmados ou não confirmados no
organograma destino.
8.8.39. Permitir a emissão de gráficos de abertura de processos por Organogramas e
Solicitações.
8.8.40. Emitir deferimento de solicitações de aberturas externas de processos protocolados pelo
requerente.
8.8.41. Permitir a transferência de processos já arquivados entre organogramas.
8.8.42. Permitir a emissão de solicitação de comparecimento do requerente.
8.8.43. Permitir controlar os volumes dos processos, de forma que seja possível dar andamento
aos volumes para organogramas diferentes do processo principal, bem como emitir o
termo de abertura de volumes e termo de encerrado de volumes.
8.8.44. Permitir definir as regras para ajuntamentos por apensação, possibilitando ajuntar
processos de organogramas, solicitações ou requerentes diferentes do processo principal.
8.8.45. Permitir alterar o número do processo no momento em que o mesmo está sendo
cadastrado.
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8.8.46. Permitir alterar o requerente e/ou solicitação do processo, caso não tenha recebido
nenhum andamento e/ou parecer.
8.8.47. Permitir definir as regras para ajuntamentos por anexação, possibilitando ajuntar
processos solicitações ou requerentes diferentes do processo principal.
8.8.48. Permitir configurar para cada usuário se o mesmo pode realizar tramitações e
encerramento para processos dos organogramas que está vinculado, mesmo que o
processo não esteja atualmente com o ele.
8.8.49. Permitir configurar para cada usuário se o mesmo poderá visualizar nos resumos da
página inicial todos os processos do organograma que estejam em análise, não analisados;
8.8.50. Permite realizar andamento a processos encerrados.
8.8.51. Permitir configurar um organograma padrão para arquivamento dos processos. No
encerramento dos processos deve sugerir ao usuário realizar andamento para este
organograma, caso o processo seja encerrado em organograma diferente, ou sugerir o
arquivamento, caso seja encerrado no organograma padrão de arquivamento.
8.8.52. Permitir ao munícipe consultar a situação dos protocolos vinculados ao seu cadastro no
município consultado via dispositivo móvel.
8.8.53. Permitir a suspensão de uso do aplicativo para usuários indesejados pelo usuário
administrador.

8.9. MODULO COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

8.9.1. Permitir ao usuário registrar os fornecedores participantes do processo de licitação,
informando se o participante é um consórcio de empresas ou se é um fornecedor comum,
indicar se a empresa possui um representante presente, a data e hora do seu
credenciamento e seu enquadramento ou não como micro ou pequena empresa.
8.9.2. Permitir ao usuário cadastrar as comissões de licitação, possibilitando selecionar se a
comissão é permanente ou especial, suas datas de expiração, exoneração e designação,
além Micro do nome e função dos membros que farão parte da mesma.
8.9.3. Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar processos administrativos
para compra de materiais ou contratação de serviços ou obras, informando o protocolo de
abertura, a data, o tipo do objeto, descrição do objeto, condição de pagamento, forma de
julgamento, regime de execução, prazo de entrega, local de entrega, indicar se há previsão
de subcontratação e a forma que deverá ser efetuado o controle do saldo dos itens, por
quantidade ou valor.
8.9.4. Possibilitar ao usuário informar se as propostas dos participantes do processo
administrativo deverão ou não ser desclassificadas se estiverem acima/abaixo do valor
limite estabelecido para os itens ou lotes.
8.9.5. Permitir ao usuário abrir os itens/lotes para a disputa entre os fornecedores classificados
para a etapa de lances do pregão, possibilitando alterar o valor mínimo aceitável entre os
lances.
8.9.6. Permitir ao usuário visualizar a lista das ocorrências registradas para uma ata de registro
de preços,
mostrando dados como os cancelamentos, suspensões, prorrogações ou
alterações de preços.
8.9.7. Permitir ao usuário retornar à situação do trâmite anterior de atendimento das
solicitações de compras, quando for necessário.
8.9.8. Possibilitar que o usuário registre as interposições de recursos realizadas pelos
participantes do processo administrativo, informando o protocolo de registro, a data, a
referência para qual etapa o participante interpôs o recurso, qual o participante e o
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motivo pelo qual o fez. Permitindo ainda que seja registrada a sua tramitação, conforme as
etapas de análise do recurso, o qual poderá ser deferido ou indeferido.
8.9.9. Permitir cadastrar os tipos de interposição de recurso, informando a descrição e a qual ato
administrativo o recurso se refere, se é na habilitação, propostas, habilitação e propostas,
anulação ou revogação.
8.9.10. Permitir registrar os materiais e serviços contratados pela entidade, contendo o nome
do material, código do material, descrição da especificação do material, código da
especificação do material, grupo e classe em que pertence, natureza da despesa,
classificação, caso se trate de um gênero alimentício, medicamento, combustível ou
lubrificante, unidade de medida, a indicação se é estocável ou não, e ainda o tipo do item
caso se trate de material, bem permanente ou serviço.
8.9.11. Disponibilizar recursos para geração de arquivos para sistemas/órgãos externos.
8.9.12. Possibilitar cadastrar lotes e indicar os itens que o compõe no processo administrativo,
isso quando a forma de julgamento desse exigir, informando o valor máximo ou mínimo e
o tipo de cota do lote, se é livre, reservada ou exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte.
8.9.13. Permitir visualizar as solicitações de compra através de filtros, listando aquelas que se
encontram em cada etapa de atendimento, ou ainda agrupar os registros conforme as
cotações realizadas, pelo organograma ou pela entidade solicitante.
8.9.14. Permitir tramitar as solicitações de compra dentro de um fluxo que exija autorização,
cotação de preços e aprovação, ou então, aprovando-as para atendimento diretamente
após o seu cadastramento.
8.9.15. Permitir cadastrar os responsáveis pelos atos administrativos da entidade, informando
além de seu nome, o CPF, telefone, e-mail, indicar se é funcionário do município, matrícula,
cargo, natureza do cargo e o endereço.
8.9.16. Permitir cadastrar as unidades de medida dos materiais e serviços adquiridos pela
entidade
8.9.17. Permitir a inserção de dados do processo administrativo em um modelo de edital
previamente selecionado, possibilitando utilizar um editor de textos próprio do sistema.
8.9.18. Permitir informar os atos finais do processo referentes a homologação e adjudicação,
informando o tipo de ato, a data e responsável pelo ato.
8.9.19. Permitir visualizar o histórico das tramitações realizadas nos processos administrativos,
visualizando a data e hora, usuário e tipo de tramitação.
8.9.20. Permitir ao usuário do sistema cadastrar as propostas de preços dos participantes da
licitação ou opcionalmente optar pela importação da proposta digitada pelo participante
por outro aplicativo.
8.9.21. Possibilitar que o usuário registre as impugnações feitas ao processo informando o
nome do impugnante, data, motivo, além de possibilitar o registro do resultado final após
análise por parte dos responsáveis pelo processo.
8.9.22. Possibilitar ao usuário efetuar a inclusão dos itens do processo administrativo de forma
automática, buscando-os nas solicitações de compras que serão vinculadas ao processo,
quando for o caso.
8.9.23. Possibilitar que o pregoeiro visualize, em forma de listagem, os classificados para lances
do pregão pela sua ordem de classificação.
8.9.24. Disponibilizar recursos para geração de validações específicas nas funcionalidades do
sistema.
8.9.25. Permitir a realização das licitações com julgamento pelo menor adicional de acréscimo
sobre uma tabela de preço.
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8.9.26. Possibilitar a visualização das cotações de preços realizadas pela entidade, com a
indicação do objeto, quantidade de itens, data de validade e situação.
8.9.27. Permitir trocar de entidade e/ou exercício sem ter que fechá-lo.
8.9.28. Permitir inserir uma nova ata de registro de preço com base nos itens cancelados de
uma outra ata. O saldo pendente dos itens que foram cancelados deverá ser controlado
automaticamente pelo sistema.
8.9.29. Permitir ao usuário registrar os textos das contratações, como o próprio contrato,
possibilitando nomeá-lo, indicar sua referência, selecionar um modelo de layout
previamente definido e, disponibilizar as ferramentas de edição de texto necessárias para
criação do mesmo diretamente no sistema.
8.9.30. Possibilitar a classificação automática dos preços ofertados pelos participantes da
cotação de preços, marcando aquele que tiver o menor preço, mas possibilitando que o
usuário selecione outro fornecedor, caso seja necessário.
8.9.31. Permitir cadastrar os cargos dos responsáveis envolvidos com os processos de compras
da entidade.
8.9.32. Permitir gerar as atas de registro de preços, podendo ser a partir da homologação do
processo de licitação ou então com base nos itens de uma ata de registro de preço
cancelada e que possui saldo pendente.
8.9.33. Possibilitar a criação de um processo de licitação atendendo a demanda de várias
entidades interessadas em participar do processo, e visualizar essas entidades
posteriormente que estão vinculadas no processo. São os processos multientidade, onde o
sistema administra a quantidade dos itens individualmente, bem como controla o envio
dos dados para empenhamento na contabilidade de cada entidade.
8.9.34. Possibilitar que o sistema execute a distribuição automática da diferença entre o valor
do lote proposto e o valor final do lote vencido pelo participante. Isso porque os itens do
lote deverão ter seu valor unitário ajustado até que a soma do valor total dos itens seja o
mesmo do valor final do lote proposto pelo vencedor.
8.9.35. Permitir cadastrar os atos administrativos da administração pública, possibilitando
informar caso se trate de uma lei, decreto ou portaria, indicar o número, sua natureza
jurídica, ementa, data da criação, data da publicação, data a vigorar, data da revogação,
bem como os dados da publicação como o número do diário oficial e o fornecedor
responsável.
8.9.36. Permitir cadastrar os fornecedores, sejam eles pessoa física ou jurídica, contendo o
nome, o CPF ou CNPJ, telefone, e-mail, site e endereço. Para os casos específicos de pessoa
jurídica possibilitar inserir os dados do ato constitutivo da empresa.
8.9.37. Permitir cadastrar pareceres referentes ao processo administrativo de compra,
possibilitando informar o tipo do parecer se é contábil, jurídico, da autoridade competente
ou parecer técnico. Além disso deve permitir informar um texto e/ou anexar arquivo
correspondente ao parecer emitido pelo responsável.
8.9.38. Permitir cadastrar as naturezas jurídicas dos atos administrativos realizados pela
entidade.
8.9.39. Permitir gerar automaticamente o item com a cota reservada à participação das MPEsMicro e Pequenas Empresas. Isso quando o item possui uma quantidade divisível
conforme determina a Lei Complementar 123/2006, informando o percentual que deseja
destinar às MPEs e controlar possíveis alterações no item principal e no item com a cota
reservada para manter o cálculo correto de acordo com o percentual informado.
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8.9.40. Possibilitar a seleção da forma de contratação ou procedimento a ser adotado para o
processo, caso se trate de uma licitação, contratação direta, adesão à ata de registro de
preço ou chamada pública / credenciamento.
8.9.41. Permitir ao usuário registrar os locais de recebimento de materiais, da prestação do
serviço ou da execução de uma obra, definindo uma descrição para o mesmo.
8.9.42. Permitir realizar licitações de Pregão com julgamento pelo maior lance, como para os
casos concessão de espaço público ou para qualquer licitação que seja permitida a
utilização do Pregão e não gere despesa e sim receita para o órgão público.
8.9.43. Permitir indicar a configuração da estrutura organizacional a ser utilizada no exercício,
onde ainda podem ser criadas novas configurações caso exista necessidade.
8.9.44. Permitir retornar à situação do trâmite anterior do processo administrativo, quando for
necessário.
8.9.45. Permitir cadastrar as solicitações de compra dos itens em que os departamentos
necessitam que sejam adquiridos. Essas podem ser registradas pelas secretarias, pelos
próprios departamentos da entidade ou pelo setor de compras e licitações, informando a
unidade e/ou centro de custo solicitante, a data da solicitação, o tipo de necessidade, caso
seja material de consumo, serviço ou bem permanente, o local de entrega dos itens, o
objeto da solicitação, justificativa e o nome do solicitante
8.9.46. Permitir cancelar as solicitações de compras registradas, quando necessário.
8.9.47. Permitir ao usuário cadastrar órgãos públicos externos para serem informados nas
contratações por adesão à ata de registro de preços realizada por outras entidades,
informando a descrição do órgão, CNPJ, unidade e esfera de governo.
8.9.48. Permitir cadastrar os consórcios formados por empresas para participarem de
processos licitatórios, informando se o consórcio está constituído ou em formação, sua
descrição, o CNPJ caso já esteja constituída e informar as empresas que fazem parte do
consórcio, indicando o seu CNPJ e o percentual de participação e qual delas é a principal.
8.9.49. Permitir cadastrar as possíveis formas de julgamento dos processos licitatórios,
informando a descrição, tipo de licitação, caso se trate de menor preço, melhor técnica,
técnica e preço, melhor lance ou oferta ou maior retorno econômico, o tipo de julgamento
quando for por item, por lote ou preço global e formas especiais de julgamento, quando
for maior desconto sobre tabela ou sobre item, menor taxa administrativa, menor
adicional sobre tabela, maior lance no pregão ou ainda os credenciamentos de chamada
pública com quantidade fixa, rateada ou livre.
8.9.50. Permitir cadastrar os tipos de ato administrativo que podem ser realizados pela
entidade, informando sua descrição e classificação.
8.9.51. Possibilitar que se identifique visualmente os itens fracassados e desertos dos lances do
pregão. Os itens desertos são os aqueles que não receberam proposta de nenhum
participante, já os itens fracassados tiveram propostas, mas todos os participantes foram
inabilitados.
8.9.52. Permitir cadastrar a sessão de julgamento de um processo administrativo de licitação,
informando o tipo da sessão, data e hora, responsável, membros da comissão presentes,
bem como a situação da sessão possibilitando indicar quando ocorrer o encerramento,
suspensão judicial ou administrativa e cancelamento.
8.9.53. Permitir cadastrar os tipos de publicação das etapas do processo licitatório,
possibilitando informar a descrição e a classificação a qual ela pertence, caso se trate da
publicação de um edital, retificação do edital, prorrogação, cancelamento, homologação,
retificação da homologação, justificativa ou ratificação.
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8.9.54. Possibilitar ao usuário enviar os dados dos processos de compra para o portal da
transparência.
8.9.55. Permitir duplicar uma solicitação de compra criando uma nova com informações
semelhantes, possibilitando informar a nova data de solicitação, novo organograma
solicitante, nome do solicitante e ainda duplicar também os itens da solicitação e as
despesas orçamentárias.
8.9.56. Permitir cadastrar os tipos de motivos da revogação ou anulação do processo,
informando a descrição, a referência se é revogação ou anulação, e as possíveis
classificações, caso se trate de razões de interesse público, licitação deserta, licitação
fracassada ou ilegalidade.
8.9.57. Permitir a indicação dos documentos e/ou certidões que serão exigidos dos
participantes do processo licitatório.
8.9.58. Permitir tramitar os processos administrativos entre as diversas etapas existentes na
fase interna e externa do processo, possibilitando encaminhá-lo, por exemplo: para
pareceres, autorizações, aguardo de publicação, aguardo de julgamento, atos de
homologação e adjudicação. Possibilita, também, que o usuário pule etapas desnecessárias
e deixe o processo na situação atual sem ter que passar por todos os trâmites.
8.9.59. Permitir ao usuário cadastrar processos referentes a chamada pública para
credenciamento de fornecedores interessados em atender o objeto do edital, permitindo
que mais de um fornecedor possa ser credenciado para um mesmo item.
8.9.60. Permitir a inserção dos dados bancários dos fornecedores
8.9.61. Possibilitar ao usuário incluir novos campos nos principais cadastros do sistema,
podendo selecionar o tipo de dado, descrição e tamanho quando o tipo de dado exigir e
ainda indicar se ele é de preenchimento obrigatório ou não
8.9.62. Permitir criar e editar a ata da sessão de julgamento durante o andamento da sessão e a
partir de um modelo de ata selecionado pelo usuário
8.9.63. Permitir ao usuário criar validações das funcionalidades de forma personalizada,
conforme sua necessidade.
8.9.64. Possibilitar que o responsável pelo processo possa finalizá-lo e disponibilizá-lo para a
geração dos contratos em cada entidade participante do processo ou conforme
configuração selecionada. As contratações serão inseridas no sistema de gestão de
contratos da entidade correspondente.
8.9.65. Permitir ao usuário configurar a aplicação dos benefícios da Lei Complementar
123/2006 destinados às Micro e Pequenas Empresas.
8.9.66. Permitir aos profissionais da entidade registrar os sócios da empresa fornecedora,
informando o nome, as datas de inclusão e desligamento e o percentual de participação na
sociedade.
8.9.67. Permitir cadastrar os fornecedores utilizados para realizar a publicidade dos atos
administrativos da entidade pública, informando além do seu nome, o tipo de veículo de
publicação, a informação caso ele seja contratado por licitação e se sim, possibilitar o
registro do número do processo licitatório de origem e ainda a data do início das
publicações.
8.9.68. Permitir cadastrar os possíveis regimes de execução das aquisições realizadas pela
entidade, informando além de sua descrição, a sua classificação, caso se trate de alienação
de bens, cessão de direitos, compras, concessão comum de uso e de direito real de uso,
execução direta, indireta, serviços ou tarefas.
8.9.69. Possibilitar a exportação dos Itens da cotação de preços para serem utilizados por
sistema ou aplicativo específico de digitação de proposta de preço, o qual irá gerar
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arquivo contendo os preços ofertados pelo fornecedor e que serão posteriormente
importados para dentro do sistema.
8.9.70. Possibilitar ao usuário a criação de modelos de documentos (templates), para serem
utilizados no editor de texto próprio do sistema, sendo alguns deles: atas, pareceres e
editais.
8.9.71. Permitir ao usuário emitir os Relatórios Gerenciais pertinentes às Compras e Licitações,
por exemplo:
8.9.71.1.CRC-Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor
8.9.71.2.Ofício de Solicitação de Documentos Vencidos
8.9.71.3.Listagem dos Itens da Licitação
8.9.71.4.Controle do Saldo dos Itens do Registro de Preços
8.9.71.5.Protocolo de Recebimento de Propostas
8.9.71.6.Mapa Comparativo de Preços da Cotação
8.9.71.7.Mapa Comparativo de Preços das Propostas
8.9.71.8.Demonstrativo de Economicidade no Pregão
8.9.71.9.Processos homologados por período
8.9.71.10.Permitir ao usuário emitir os Relatórios Legais pertinentes às Compras e Licitações,
por exemplo:
8.9.71.11.Nota de Solicitação de Compra
8.9.71.12.Nota de Cotação de Preços
8.9.71.13.Termo de Solicitação de abertura de processo licitatório
8.9.71.14.Termo de Autorização de abertura de processo licitatório
8.9.71.15.Parecer Contábil
8.9.71.16.Recursos orçamentários (Dotações Utilizadas)
8.9.71.17.Texto do Edital de Licitação
8.9.71.18.Parecer Jurídico
8.9.71.19.Convites para Licitação na modalidade Convite
8.9.71.20.Justificativa da Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação
8.9.71.21.Aviso de Licitação
8.9.71.22.Declaração de Publicação da Licitação
8.9.71.23.Termo de Entrega de Edital de Licitação
8.9.71.24.Termo de Homologação e Adjudicação
8.9.71.25.Termo de Anulação ou Revogação do Processo
8.9.71.26.Ata da Sessão de Julgamento
8.9.71.27.Ata do Registro de Preço
8.9.71.28.Ata do Pregão Presencial
8.9.71.29.Demonstrativo das compras para Publicação (Art.16, Lei 8.666/93)
8.9.72. Permitir cadastrar as modalidades de licitação, informando sua descrição, a indicação de
qual a modalidade legal e os valores limites para compras e serviços especializados, bem
como para obras e serviços de engenharia.
8.9.73. Permitir cadastrar os tipos de pareceres possíveis de serem utilizados nas etapas do
processo licitatório, informando a descrição e a classificação do parecer, caso se trate de
parecer contábil, jurídico, técnico ou da autoridade competente.
8.9.74. Permitir cadastrar os tipos de documentos a serem solicitados aos participantes do
processo, informando a descrição, a indicação de que o documento é uma certidão e qual o
tipo, caso se trate de certidão do INSS, FGTS, débitos trabalhistas, municipal, estadual ou
federal, bem como a sua validade em dias.
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8.9.75. Permitir realizar a inclusão de diversas especificações do material ou serviço que estão
relacionadas. Isso para que não haja duplicidade de registros com informações
semelhantes.
8.9.76. Permitir cadastrar as formas que serão efetuados os pagamentos das aquisições
realizadas pela entidade.
8.9.77. Possibilitar ao usuário gerenciar as permissões dos usuários por grupo ou
individualmente.
8.9.78. Permitir ao usuário enviar as despesas da solicitação de compra para bloqueio na
contabilidade.
8.9.79. Permitir selecionar as solicitações de compra que farão parte da cotação de preço que
será criada para apuração do preço médio a ser estimado, devendo agrupar as
quantidades dos itens da solicitação que possuam o mesmo material.
8.9.80. Permitir cadastrar os tipos de objetos a serem aplicados aos processos licitatórios,
informando sua descrição e a classificação para o qual pertence, caso se trate de uma
alienação de bens, cessão de direitos, compras e serviços, concessão, concurso e locação.
Ainda possibilitar informar se o objeto da contratação é de uso de bem público ou não,
para os casos de concessão e locação.
8.9.81. Permitir cadastrar os convidados para a licitação da modalidade Convite, informando o
fornecedor, data e hora do convite, do recebimento e ainda se o mesmo mostrou interesse
em participar da licitação, registrando sua auto-convocação.
8.9.82. Permitir realizar licitações com julgamento pelo maior desconto sobre uma tabela de
preços.
8.9.83. Permitir que o pregoeiro possa informar um novo lance ou declinar o participante dos
lances do pregão, salvando automaticamente os lances já registrados, e possibilitar que ao
retornar aos lances, caso esses tenham sido interrompidos, possa ser continuado do
momento de onde parou.
8.9.84. Possibilitar que o usuário crie relatórios personalizados para a entidade.
8.9.85. Permitir cadastrar os prazos de entrega dos materiais e/ou execução dos serviços e
obras, informando a descrição, se a entrega é única ou parcelada e a quantidade de dias ou
meses.
8.9.86. Permitir registrar as publicações referentes aos processos de compra, possibilitando
informar o tipo de publicação, data, meio de divulgação e veículo em que foi publicado.
8.9.87. Possibilitar que o pregoeiro visualize o histórico dos lances já encerrados e dos em
andamento, mostrando a classificação final dos itens/lotes que já tiveram seus lances
encerrados.
8.9.88. Permitir ao pregoeiro efetuar a habilitação dos participantes ao final de cada item/lote,
ou então, somente após o encerramento de todos os itens/lotes. Ao registrar a inabilitação
de um licitante o sistema deve possibilitar a validação da documentação do próximo
classificado e assim sucessivamente.
8.9.89. Permitir ao usuário do sistema registrar os documentos apresentados pelo fornecedor e
correspondentes a sua habilitação para participar do processo de licitação, informando
suas datas de emissão e validade, bem como sua situação, se está válida, inválida ou não
apresentou.
8.9.90. Possibilitar que o pregoeiro possa desfazer o último lance e corrigir os lances já
registrados, e posteriormente encerrá-los e confirmá-los e, se necessário, desfazer o
encerramento e reabrir o item/lote.
8.9.91. Permitir ao usuário efetuar o cancelamento de uma ata de registro de preços,
informando o responsável e a justificativa para tal, possibilitando que o saldo pendente
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dos itens cancelados possa ser informado em uma nova ata de registro de preços para um
dos fornecedores classificados na sequência.
8.9.92. Possibilitar informar as despesas orçamentárias referentes ao processo administrativo
manualmente, ou de forma automática com o vínculo da solicitação de compra de origem.
8.9.93. Permitir ao usuário informar os dados da origem do processo de adesão à ata de registro
de preços, podendo informar o órgão público de origem, os dados principais do processo,
número da ata e a data da ata e sua validade.
8.9.94. Permitir que o usuário possa consultar e fazer download dos documentos anexados no
registro da sessão de julgamento.
8.9.95. Permitir ao usuário configurar os órgãos, unidades orçamentárias e centros de custo da
entidade.
8.9.96. Permitir ao usuário realizar licitações com julgamento pela menor taxa administrativa.
8.9.97. Possibilitar que o pregoeiro tenha a opção para disparar cronômetro para controle do
tempo dos lances no pregão presencial.
8.9.98. Permitir ao usuário visualizar os processos administrativos através de filtros, listando
aqueles que se encontram em determinada etapa de seu andamento dentro da fase
interna (preparatória) ou da fase externa (executória).
8.9.99. Permitir ao usuário cadastrar as fontes de divulgação dos atos administrativos
registrados pela entidade pública, possibilitando informar a descrição e o meio de
comunicação correspondente.
8.9.100.
Permitir ao usuário registrar os grupos e classes, utilizados para categorizar os
materiais e serviços.
8.9.101.
Permitir cadastrar os tipos de sanções administrativas, podendo informar a
classificação, caso de trate de advertência, impedimento, multa, inidoneidade ou
suspensão.
8.9.102.
Permitir ao usuário trocar de entidade e/ou exercício sem ter que fechá-lo.
8.9.103.
Permitir registrar as solicitações de fornecimento para envio aos fornecedores
dos materiais constantes no contrato, informando a data da solicitação, a unidade ou
centro de custo que está solicitando, o nome do solicitante, o local e prazo em que a
entrega deverá ocorrer, disponibilizando para consulta os dados do contrato para
conferência.
8.9.104.
Permitir cadastrar as unidades de medida dos materiais e serviços adquiridos
pela entidade.
8.9.105.
Permitir vincular os responsáveis pelo contrato, informando além do seu nome, o
tipo e o período de responsabilidade.
8.9.106.
Possibilitar a criação de modelos de documentos (templates) para serem
utilizados no editor de texto do sistema, sendo alguns deles: contratos e aditivos.
8.9.107.
Permitir registrar os locais, de recebimento de materiais, da prestação do serviço
ou da execução de uma obra, definindo uma descrição para o mesmo.
8.9.108.
Permitir cadastrar os tipos de publicação das contratações, possibilitando
informar a descrição e a classificação a qual ela pertence, caso se trate da publicação de
um aditivo, apostila, extrato, inidoneidade, rescisão ou suspensão.
8.9.109.
Permitir cadastrar os tipos de apostilamentos contratuais informando a qual
classificação pertence, caso de trate de um reajuste de preço, alteração da despesa
orçamentária ou de prorrogação.
8.9.110.
Permitir ao usuário emitir os Relatórios Legais pertinentes aos Contratos e a sua
execução, por exemplo:
8.9.110.1.de Contratos
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8.9.110.2.Nota de Solicitação de Fornecimento
8.9.110.3.Extrato dos Contratos para Publicação na Imprensa Oficial
8.9.110.4.Relação das Compras efetuadas no mês (Art. 16, Lei 8.666/93)
8.9.110.5.Relação dos Contratos assinados no Mês (Art. 16, Lei 8.666/93)
8.9.111.
Permitir cadastrar os possíveis motivos de rescisão contratual, informando a sua
descrição e a legislação a qual está embasado.
8.9.112.
Permitir cadastrar os tipos de instrumentos de contratação, informando a
descrição, a indicação se o instrumento exige termo formal, a inclusão do dispositivo legal
e a sua classificação, caso se trate de ata, contrato, adesão, credenciamento, parceria,
colaboração ou fomento.
8.9.113.
Permitir inserir e substituir os grupos de despesas ao registro do apostilamento
contratual, quando esse se tratar de um apostilamento de alteração de despesa.
8.9.114.
Permitir que sejam anexados no registro da rescisão contratual, arquivos nos
formatos PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG ou PNG, com tamanho máximo de
até 10 MB.
8.9.115.
Permitir visualizar e controlar o andamento das contratações cadastradas,
listando-as cada qual em sua situação, possibilitando utilizar filtros de pesquisa e, agrupar
os registros por entidade e por fornecedor.
8.9.116.
Permitir ao usuário inserir os itens das contratações, possibilitando inserir
manualmente ou então buscando os itens vencidos pelo fornecedor dentro do processo
administrativo.
8.9.117.
Permitir desativar o registro de um fornecedor para que essa informação não
seja mais listada para vínculo em novas contratações.
8.9.118.
Permitir cadastrar todas as contratações da entidade, precedidas ou não de
procedimento licitatório, controlando quando há exigência de termo contratual e quando
não for exigido um termo formal do contrato, informando essas numerações, caso
possuam, bem como o objeto da contratação, fornecedor, data de assinatura, período de
vigência e valor original da contratação.
8.9.119.
Permitir que sejam anexados no registro da sanção aplicada ao fornecedor
contratado, arquivos nos formatos PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG ou PNG,
com tamanho máximo de até 10 MB.
8.9.120.
Possibilitar que os dados dos contratos da entidade possam ser compartilhados
com outros sistemas.
8.9.121.
Permitir ao profissional cadastrar as fontes de divulgação dos atos
administrativos registrando pela entidade pública, possibilitando informar a descrição e o
meio de comunicação correspondente.
8.9.122.
Permitir cadastrar os tipos de objetos a serem aplicados às contratações,
informando sua descrição e a classificação para o qual pertence, caso se trate de uma
alienação de bens, cessão de direitos, compras e serviços, concessão, concurso e locação.
Ainda possibilitar informar se o objeto da contratação é de uso de bem público ou não,
para os casos de concessão e locação.
8.9.123.
Possibilitar ao usuário visualizar todos os registros de dados das contratações
enviados para empenhamento, anulação ou liquidação na contabilidade, permitindo
visualizar as informações do contrato, do processo, o valor do registro, o número, a
despesa orçamentária, a situação e ação realizada.
8.9.124.
Permitir ao usuário informar a nova data de vencimento do contrato ao registro
do apostilamento contratual, quando esse se tratar de um registro para prorrogação.
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8.9.125.
Permitir cadastrar os tipos de aditivos contratuais informando a qual
classificação pertence, caso de trate de um acréscimo, supressão, prazo, reajuste,
subcontratação ou atualização monetária.
8.9.126.
Permitir registrar as publicações referentes às contratações realizadas, bem
como das alterações relacionadas a elas, possibilitando informar o tipo de publicação,
data, número, meio de divulgação e veículo em que foi publicado.
8.9.127.
Permitir que sejam anexados no registro do aditivo contratual, arquivos nos
formatos PDF, DOC., DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG ou PNG, com tamanho máximo de
até 10 MB.
8.9.128.
Permitir ao usuário emitir os Relatórios Gerenciais pertinentes aos Contratos e a
sua execução, por exemplo:
8.9.128.1.Relação das Contratações cadastradas por período
8.9.128.2.Relação das Compras Diretas sem Processo Administrativo
8.9.128.3.Acompanhamento da Execução dos Contratos
8.9.128.4.Despesas por período e por Material
8.9.128.5.Resumo dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato
8.9.128.6.Controle do Saldo dos Itens do Contrato
8.9.129.
Permitir que o usuário realize uma pesquisa no registro dos fornecedores, a fim
de localizá-los, pelo nome ou pelo CNPJ ou CPF, devendo mostrar os dados caso já exista
cadastro.
8.9.130.
Permitir cadastrar as possíveis condições de pagamento dos valores das
contratações realizadas pela entidade.
8.9.131.
Permitir realizar o envio das informações das contratações para escrituração
contábil.
8.9.132.
Permitir que a entidade cadastre os tipos de administração para as contratações,
podendo informar se ela é direta ou indireta e ainda a qual poder ela pertence, legislativo
ou executivo.
8.9.133.
Possuir controle automático do Saldo dos Itens do Contrato, podendo ser pela
quantidade do item ou pelo valor total do item, considerando valor e quantidade original,
aditamentos de acréscimo ou supressão, entre outras alterações contratuais que refletem
no saldo quantitativo ou financeiro.
8.9.134.
Permitir cadastrar os tipos de garantias para os contratos que podem ser
utilizadas para garantir a execução do contrato, possuindo classificação de caução em
dinheiro, título da dívida pública, seguro garantia, fiança bancária ou não possuir
nenhuma garantia.
8.9.135.
Permitir cadastrar os tipos de comprovantes fiscais, possibilitando informar a
descrição e sua categoria, caso se trate de uma nota fiscal, sentença judicial, guia de
recolhimento, recibo, fatura, bilhete de passagem, cupom fiscal ou conhecimento.
8.9.136.
Permitir cadastrar os recebimentos dos itens indicados nas solicitações de
fornecimento enviadas aos fornecedores, informando o responsável, se o recebimento é
provisório ou definitivo e suas respectivas datas, se houve desconto no valor dos itens, se
houve retenção tributária, disponibilizar para visualização as informações do contrato, do
fornecedor e da solicitação efetuada ao mesmo.
8.9.137.
Permitir ao usuário registrar contratações diretas sem a exigência do
cadastramento de processo administrativo.
8.9.138.
Permitir ao usuário criar validações das funcionalidades de forma personalizada,
conforme a necessidade do usuário.
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8.9.139.
Permitir que sejam anexados no registro da publicação contratual, arquivos nos
formatos PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG ou PNG, com tamanho máximo de
até 10 MB.
8.9.140.
Permitir ao usuário cadastrar os responsáveis pelas contratações da entidade,
informando além de seu nome, o CPF, telefone, e-mail, indicar se é funcionário do
município, matrícula, cargo, natureza do cargo e o endereço.
8.9.141.
Possibilitar o envio dos dados dos aditivos e apostilamentos contratuais para a
contabilidade.
8.9.142.
Permitir ao usuário cadastrar as sanções e penalidades administrativas
aplicadas ao fornecedor contratado, informando o fornecedor, tipo de sanção, número do
contrato, data da sanção, período que deverá ser aplicada, processo administrativo
sancionatório, fundamento legal e motivo.
8.9.143.
Permitir cadastrar os tipos de responsáveis pelos contratos, informando além de
sua descrição a sua classificação, caso se trate de fiscal, gestor, assinante, suplente ou
controlador.
8.9.144.
Permitir ao usuário cadastrar um ou mais documentos fiscais recebidos
referente a solicitações de fornecimento, informando o tipo de comprovante, o número,
data de emissão, valores bruto e de desconto e finalidade.
8.9.145.
Permitir ao usuário registrar aditivos contratuais, informando o tipo do aditivo,
caso se trate de alteração de prazo, acréscimo ou supressão, reajuste, a data do
aditamento, o objeto e a informação se a execução da contratação é contínua.
8.9.146.
Permitir enviar os recebimentos para liquidação dos empenhos na
contabilidade, informando a data de referência e a situação das informações, se elas estão
aguardando envio, em edição, contabilizado manualmente ou não contabilizar. Além de
indicar o número do empenho, o tipo de liquidação, se ela é provisória ou definitiva e o
seu valor, disponibilizando para consulta a despesa orçamentária, seu desdobramento, o
recurso e o valor total do empenho.
8.9.147.
Permitir que sejam anexados no registro do apostilamento contratual, arquivos
nos formatos PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG ou PNG, com tamanho máximo
de até 10 MB.
8.9.148.
Permitir cadastrar os dados correspondentes aos endereços, possibilitando
informar os logradouros, condomínios, loteamentos, bairros, distritos, estados e
município
8.9.149.
Permitir ao usuário inserir os itens correspondentes no registro do aditivo
contratual, quando esse se tratar de uma alteração de quantidade ou valor.
8.9.150.
Permitir ao usuário cancelar uma contratação que foi registrada no sistema,
porém não houve andamento por falta de interesse do fornecedor vencedor, informando
além da data do cancelamento, o seu motivo.
8.9.151.
Permitir cadastrar os tipos de rescisão contratual, possibilitando informar a
descrição e a classificação a qual pertence, caso se trate de uma rescisão unilateral,
amigável ou judicial.
8.9.152.
Permitir ao usuário informar os materiais da tabela de preços que deseja fazer a
aquisição para envio ao fornecedor, quando o processo de licitação de origem, for julgado
por maior desconto sobre tabela de preços ou pela menor taxa, ou seja, em percentuais.
8.9.153.
Possibilitar gerenciar as permissões dos usuários por grupo ou individualmente.
8.9.154.
Permitir ao usuário emitir a solicitação de fornecimento pelo próprio cadastro
ou listagem, servindo de documento para ser entregue ao fornecedor e contendo os itens e
quantidades previamente informadas pelos itens da solicitação de fornecimento.
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8.9.155.
Permitir ao usuário cadastrar os documentos fiscais que comprovam o
recebimento do material, a prestação do serviço ou a execução de uma obra, informando o
tipo de documento fiscal, número, data, valor bruto, de desconto ou líquido, fornecedor,
finalidade e informações de autenticidade do comprovante como a série e o código de
validação.
8.9.156.
Permitir ao usuário inserir a nova data de vencimento do contrato no registro do
aditivo contratual, quando esse se tratar de uma alteração de prazo.
8.9.157.
Disponibilizar os dados dos registros efetuados para a criação de relatórios,
scripts e validações (Fonte de Dados).
8.9.158.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade, indicar a configuração da
estrutura organizacional a ser utilizada no exercício, onde ainda podem ser criadas novas
configurações caso exista necessidade, configurar os órgãos, unidades orçamentárias e
centros de custo da entidade.
8.9.159.
Permitir o cadastro das unidades de medida dos materiais e serviços adquiridos
pela entidade.
8.9.160.
Permitir o cadastro dos dados correspondentes aos endereços, possibilitando
informar os logradouros, condomínios, loteamentos, bairros, distritos, estados e
municípios.
8.9.161.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar os atos
administrativos da administração pública, possibilitando informar caso se trate de uma
lei, decreto ou portaria, indicar o número, sua natureza jurídica, ementa, data da criação,
data da publicação, data a vigorar, data da revogação, bem como os dados da publicação
como o número do diário oficial e o fornecedor responsável.
8.9.162.
Possibilitar o cadastramento dos responsáveis técnicos, informando além do seu
nome, o CPF, qual o tipo de responsabilidade, o número do registro no CREA, RG,
Endereço, Telefone e E-mail.
8.9.163.
Permitir desativar o registro de um responsável técnico para que essa
informação não seja mais listada para vínculo em novas obras.
8.9.164.
Permitir o cadastro de classificações dos tipos de obras, como para os casos das
edificações, as suas classes podem ser creche, hospital ou posto de saúde.
8.9.165.
Permitir o cadastramento das categorias das obras, como indicar se ela é uma
nova construção, ampliação ou reforma.
8.9.166.
Possibilitar o cadastro das matrículas que identificam as obras registradas no
CEI - Cadastro Específico do INSS, informando além de sua data de registro, as
informações de uma ou mais certidões negativas de débitos vinculadas ao seu registro.
8.9.167.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar os possíveis
motivos que originam a paralisação de uma obra, para posterior vínculo no registro da
mesma.
8.9.168.
Possibilitar o cadastro dos tipos de obras, indicando nela a sua classificação,
para melhor identificação das obras do município.
8.9.169.
Possibilitar o cadastro das possíveis responsabilidades técnicas relacionadas ao
profissional responsável pela obra e indicado na ART - Anotação de Responsabilidade
Técnica.
8.9.170.
Permitir o registro das obras do município, possibilitando informar os dados
principais, dentre eles a descrição da obra, o objeto, data do cadastro, local da obra, prazo
de conclusão, centro de custo para o qual ela pertence, classificação, categoria, tipo de
execução, tipo da obra e posição geográfica.
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8.9.171.
Permitir visualizar e acompanhar as obras cadastradas, demonstrando as
informações da sua descrição, tipo, data do cadastro, percentual já executado, situação
atual.
8.9.172.
Possibilitar a utilização de filtros e realização de pesquisas, apresentando apenas
os dados selecionados.
8.9.173.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar os dados das
movimentações das operações, dentre elas as paralisações, medições, cancelamento e
conclusão das obras.
8.9.174.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar as possíveis
paralisações da obra, informando a data, responsável técnico, ato administrativo e motivo.
8.9.175.
Permitir o registro de medições da obra, informando o período da medição,
responsável técnico, percentual físico, número do contrato, ato administrativo e valor
correspondentes.
8.9.176.
Permitir o registro do cancelamento da obra, informando a data, o responsável
técnico, o tipo de cancelamento e o ato administrativo que determinou o cancelamento.
8.9.177.
Permitir o registro da conclusão da obra, informando a data, o responsável
técnico e o ato administrativo que oficializou a conclusão.
8.9.178.
Permitir visualizar o resumo da execução da obra, visualizando os valores dos
orçamentos, valor executado, período das medições e percentual executado da obra.
8.9.179.
Permitir visualizar o histórico das movimentações da obra, visualizando a data,
situação e usuário que registrou a movimentação.
8.9.180.
Permitir a um profissional registrar as ART - Anotação de Responsabilidade
Técnica dos profissionais que assumem essa posição, informando a data, número do
registro, tipo de responsabilidade e responsável técnico.
8.9.181.
Permitir o registro da licitação executada e os contratos firmados para a
realização da obra.
8.9.182.
Permitir o vínculo das informações da matrícula que identifica a obra
registradas no CEI - Cadastro Específico do INSS.
8.9.183.
Permitir o registro dos orçamentos da obra, informando o responsável técnico,
tipo de planilha, data da inclusão, data base, contrato firmado para a realização da obra,
ato administrativo e valor.
8.9.184.
Permitir a troca de entidade e/ou exercício sem ter que fechar o sistema.
8.9.185.
Disponibilizar a um profissional autorizado pela entidade recursos para geração
de validações específicas nas funcionalidades do sistema.
8.9.186.
Possibilitar o gerenciamento das permissões dos usuários por grupo ou
individualmente.
8.9.187.
Disponibilizar recursos para geração de arquivos para sistemas/órgãos externos.
8.9.188.
Possibilitar a criação de relatórios personalizados para a entidade.
8.9.189.
Possibilitar a inclusão de novos campos nos principais cadastros do sistema,
podendo selecionar o tipo de dado, descrição e tamanho quando o tipo de dado exigir e
ainda indicar se ele deve ser de preenchimento obrigatório ou não.
8.9.190.
Possibilitar o agrupamento dos dados das obras por organograma.
8.9.191.
Possibilitar ao usuário a realização da prestação de contas para o Tribunal de
Contas, por meio do envio de arquivos via webservice.
8.9.192.
Possibilitar aos munícipes e proponentes das licitações a consulta do status do
processo licitatório no município consultado via dispositivo móvel.
8.9.193.
Possibilitar a suspensão de uso do aplicativo via mobile para usuários
indesejados pelo usuário administrador.
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8.10. MODULO GESTÃO DE FROTAS
8.10.1. Permitir interação com sistema de Patrimônio.
8.10.2. Retornar o KM anterior no cadastro de lançamento de despesas conforme o veículo e
data da despesa.
8.10.3. Possibilitar a configuração de órgãos e unidades orçamentárias.
8.10.4. Permitir o cancelamento de viagens já registradas.
8.10.5. Permitir gerenciar as permissões por grupo de usuário ou de cada usuário
individualmente.
8.10.6. Permitir ao usuário visualizar as reservas registradas, exibindo o número da reserva,
veículo, organograma, motorista, data e hora da reserva, data e hora da saída e chegada
estimada, situação e finalidade, e que possa ordenar a lista, por qualquer informação
pertencente a listagem de reservas.
8.10.7. Possibilitar cadastrar as rotas a serem percorridas pela frota da entidade, informando a
descrição, endereço de saída, endereço de chegada e distância percorrida.
8.10.8. Permitir visualizar a situação das parcelas das taxas e licenciamentos, listando-as
conforme situações possíveis que podem ser sem parcela, em atraso, em aberto e pago.
Considera-se como situação sem parcela os registros de taxas e licenciamentos que não
possuem parcelas atreladas, em atraso os registros de taxas e licenciamentos que já estão
vencidos e não possuem data de pagamento, em aberto os registros de taxas e
licenciamentos que ainda não estão vencidos e não possuem data de pagamento e pago os
registros de taxas e licenciamentos que já possuem data de pagamento.
8.10.9. Deve permitir a utilização ds seguintes campos como filtro/ordenação da fonte de dados
de veículos/equipamentos:
8.10.10.
Código;
8.10.10.1.Placa;

8.10.10.2.Código da entidade;
8.10.10.3.Descrição;
8.10.10.4.Marcador;

8.10.10.5.Ano de fabricação;
8.10.10.6.Vínculo;
8.10.10.7.Chassi;

8.10.10.8.Identificador de ativo/inativo;
8.10.10.9.Data de inativação;

8.10.10.10.Estado de conservação;

8.10.10.11.Identificador de agregado;

8.10.10.12.Classificação do tipo do veículo;
8.10.10.13.Código da marca;

8.10.10.14.Descrição da marca;
8.10.10.15.Código do modelo;
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8.10.10.16.Descrição do modelo;
8.10.10.17.Potência;

8.10.10.18.Cilindradas;

8.10.10.19.Documento;

8.10.10.20.Data de aquisição;

8.10.10.21.Valor de aquisição;

8.10.10.22.Número de dígitos do marcador;
8.10.10.23.Marcação atual;
8.10.10.24.Ano modelo;
8.10.10.25.Cor;

8.10.10.26.Renavam;

8.10.11.
Permitir que o usuário efetue a configuração de antecedência de notificações, de
forma que os usuários responsáveis fiquem cientes que as revisões de
veículos/equipamentos estão próximas de ocorrerem, e que as taxas e licenciamentos,
multas e CNH estão próximas de vencerem. As antecedências das notificações de revisões
devem poder ocorrer por meio da quantidade de dias, quilometragem, horas ou milhas. As
notificações aos usuários são flexíveis e podem ser construídas por meio do gerenciador
de scripts e/ou críticas de usuário.
8.10.12.
Permitir ao usuário visualizar as taxas e licenciamentos registrados, agrupados
por veículo, exibindo o tipo da taxa, exercício, valor total das parcelas, valor total pago,
quantidade de parcelas e situação da taxa.

8.10.13.
Apresentar ao usuário a quilometragem ou hora atual do veículo no momento da
inserção da revisão.

8.10.14.
Permitir ao usuário visualizar as multas registradas, exibindo o número da
notificação, veículo, motorista, data e hora da multa, data de vencimento e data do
pagamento, permitindo que o usuário oculte da relação de multas, as informações que
desejar e ordene a lista, por qualquer informação pertencente a relação de multas.

8.10.15.
Permitir ao usuário visualizar as ordens registradas, exibindo o número da
ordem, veículo/equipamento, motorista, data da ordem e tipo, caso se trate de um
abastecimento ou serviço, possibilitando que o usuário oculte da relação de ordens de
abastecimentos/serviços, as informações que desejar e ordene a lista, por qualquer
informação pertencente a relação de ordens.
8.10.16.
Permitir que os motoristas já registrados possam ser excluídos, mas sua exclusão
somente deve ser permitida se o motorista não foi vinculado as seguintes movimentações
de reserva de veículos, controle de viagem, lançamento de despesas, lançamento de
ocorrências, e ordens de abastecimento e serviço.
8.10.17.

Permitir ao usuário o registro de exercícios.

8.10.18.
Permitir ao usuário visualizar, as rotas registradas, exibindo a sua descrição,
endereço de saída e chegada e distância percorrida, podendo realizar a pesquisa dos
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registros pela descrição, endereço de saída e chegada e ordenar a lista, por qualquer
informação pertencente a listagem de reservas.

8.10.19.
Permitir que o usuário do sistema registre os dados de realização da revisão de
veículos, informando a data da realização, quilometragem da realização, Nº do documento,
observações e anexos.

8.10.20.
Permitir aos profissionais da entidade cadastrar os fornecedores, sejam eles
pessoa física ou jurídica, contendo o nome, o CPF ou CNPJ, telefone, e-mail, site e endereço.
Para os casos específicos de pessoa jurídica possibilitar inserir os dados do ato
constitutivo da empresa.

8.10.21.
Permitir que o usuário do sistema registre as viagens, informando a data e
horário de saída, data e horário de chegada, veículo, motorista, organograma, responsável,
finalidade, observações e anexos.
8.10.22.
Permitir ao usuário visualizar uma relação de funcionários registrados, exibindo
o seu nome, CPF e cargo, onde também deve ser possível a realização de pesquisa e
ordenação por tais campos.

8.10.23.
Permitir que o usuário cadastre os tipos de veículos e equipamentos de
propriedade da entidade, indicando sua descrição e classificação, caso se trate de veículo
ou equipamento.
8.10.24.
Permitir que o usuário visualize de forma diferenciada os meses em que o
veículo/equipamento esteve com marcador quebrado.
8.10.25.
Permitir que o usuário cadastre os tipos de taxas e licencimanetos dos veículos
da entidade.

8.10.26.
Permitir que o usuário faça o registro de organogramas que o veículo ou
equipamento pode atuar, não permitindo armazenar o organograma com data de início
igual a de um organograma já informado para o veículo ou equipamento.
8.10.27.

Permitir a criação de relatórios personalizados para a entidade

8.10.28.
Permitir que os funcionários já registrados possam ser excluídos, mas sua
exclusão somente deve ser permitida se o funcionário não for responsável por nenhuma
viagem, abastecimento ou serviço.
8.10.29.
Disponibilizar a um profissional autorizado pela entidade recursos para geração
de validações específicas nas funcionalidades do sistema.

8.10.30.
Permitir que o usuário do registre o pagamento ou confirme o deferimento do
recurso, informando a data do recurso, situação do recurso, data do pagamento, valor de
juros, valor de desconto e valor pago. Nos casos em que a multa possui recurso, as
situações possíveis devem ser pendente de julgamento, deferido ou indeferido.
8.10.31.
Possibilitar ao usuário, o vínculo de veículos ou equipamentos agregados a outro
veículo ou equipamento não agregado.
8.10.32.
Permitir ao usuário visualizar os acompanhamentos mensais registrados,
exibindo o mês/ano, veículo/equipamento, marcação inicial e final.
8.10.33.
Permitir que o usuário registre as competências das infrações comentidas pelos
condutores da frota da entidade.
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8.10.34.
Permitir a pesquisa rápida de veículos registrados pela descrição do veículo,
placa, organograma, motorista e CPF.

8.10.35.
Permitir que o usuário registre os tipos de infrator que sofreram alguma infração
conduzindo a frota da entidade.

8.10.36.
Permitir a pesquisa rápida de ocorrências registrados pelo número, descrição do
veículo/equipamento, tipo de ocorrência e nome do motorista.
8.10.37.
Restringir ao usuário, o registro de um veículo/equipamento, onde
anteriormente já foi cadastro um veículo/equipamento com a mesma placa, renavam ou
chassi.

8.10.38.
Permitir que o usuário do sistema realize o vínculo das infrações na multa e
informe o valor para cada infração, informando o código, descrição, amparo legal (CTB),
gravidade, infrator, competência, pontos e valor.
8.10.39.
Permitir ao usuário visualizar as viagens registradas, exibindo a descrição do
veículo, organograma, data de saída e chegada e situação das viagens.

8.10.40.
Permitir que o usuário do sistema registre os gastos com veículos/equipamentos,
informando a data e horário da despesa, número da ordem, origem, caso se trate de
licitação, estoque ou terceiros, veículo/equipamento, motorista, organograma, fornecedor,
número do documento, observações e possibilitar identificar se deseja controlar
quilometragem (se sim, então deve ser possível registrar a quilometragem do veículo no
momento do gasto). O tipo de ocorrência deve poder ser informado quando o usuário
informar uma quilometragem/horas inconsistente.
8.10.41.
Permitir ao usuário visualizar as despesas registradas, possibilitando agrupá-las
por motorista, por organograma e por veículo/equipamento, permitindo que o usuário
ordene a lista, por qualquer informação pertencente a relação de despesa.
8.10.42.
Disponibilizar recursos
sistemas/órgãos externos

para

permitir

a

geração

de

arquivos

para

8.10.43.
Permitir que o usuário do sistema registre os veículos e equipamentos,
informando a placa, descrição, vínculo, classificação, data da aquisição, Nº do documento
fiscal, valor da aquisição, estado de conservação, indicador se é equipamento agregado,
tipo, modelo, renavam, chassi, ano de fabricação, cor, potência, cilindradas e data da
inativação. Caso o vínculo do veículo com a administração pública não seja próprio,
possibilitar o registro do proprietário.

8.10.44.
Permitir que o usuário do sistema registre as ordens de abastecimentos/serviços
, informando a data do abastecimento/serviço, veículo/equipamento, número do
documento, responsável, motorista, tipo, caso se trate de um abastecimento ou serviço,
origem, caso se trate de licitação, estoque ou terceiros, organograma, fornecedor e
observações.
8.10.45.
Permitir desativar o registro de um fornecedor para que essa informação não
seja mais listada para vínculo em novos registros.

8.10.46.
Permitir ao usuário visualizar as viagens registradas, exibindo a Descrição do
veículo, Organograma, Data de saída e chegada e situação das viagens;
8.10.47.
Permitir que o usuário registre as pontuações a serem aplicadas às CNHs dos
motoristas da frota da entidade.
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8.10.48.
Permitir que o usuário visualize na relação de ordens de abastecimento o
número do lançamento da despesa, e visualize as ordens que ainda não estão vinculadas à
despesa.
8.10.49.
Permitir a pesquisa rápida de multas registrados pelo número da notificação,
descrição do veículo e motorista.
8.10.50.
Possibilitar que o usuário cadastre todos os possíveis tipos de infração que o
condutor pode sofrer na condução da frota, informando o código da infração, descrição,
amparo legal, gravidade, infrator, competência, pontos e valor.
8.10.51.
Restringir ao usuário a modificação de reservas após o vinculo com um registro
de viagem

8.10.52.
Permitir que o usuário realize uma pesquisa no registro dos fornecedores, a fim
de localizá-los, pelo nome ou pelo CNPJ ou CPF, devendo mostrar os dados caso já exista
cadastro.

8.10.53.
Permitir registrar os materiais e serviços contratados pela entidade, contendo o
nome do material, grupo e classe em que pertence, natureza da despesa, classificação, caso
se trate de um gênero alimentício, medicamento, combustível ou lubrificante, unidade de
medida, a indicação se é estocável ou não, e ainda o tipo do item caso se trate de material,
bem permanente ou serviço.
8.10.54.
Restringir ao usuário a modificação de reservas após o vinculo com um registro
de viagem.

8.10.55.
Permitir que o usuário agrupe as revisões por veículo, exibindo o total de
revisões por veículo, a data de previsão e realização e a situação da revisão.
8.10.56.

Permitir cadastrar os cargos dos funcionários.

8.10.57.
Impedir o registro de motoristas com CPF, RG, ou número da CNH já cadastrados
anteriormente.

8.10.58.
Permitir ao usuário visualizar, os veículos registrados, exibindo a sua placa,
descrição, data de aquisição, organograma e situação, realizando a pesquisa de veículos
por meio da placa e descrição, bem como permitir ordenar a lista, por qualquer
informação pertencente a listagem de veículos.
8.10.59.
Permitir que o usuário do sistema registre as despesas a partir de uma ordem de
abastecimento/serviço, onde as informações originadas da ordem no momento em que
vincula-se à despesa deve ser a data da ordem, origem, caso se trate de uma licitação,
estoque ou terceiros, veículo/equipamento, motorista, organograma, fornecedor e última
quilometragem do veículo.
8.10.60.
Permitir ao usuário inserir e utilizar as unidades de medida nos materiais e
serviços do sistema, indicando se o mesmo possui ou não o fracionamento de unidade.
8.10.61.
Permitir a pesquisa rápida de ordens de abastecimento ou serviços registrados
pelo número da ordem, descrição do veículo e nome do motorista.

8.10.62.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade manter os dados cadastrais
da entidade como endereço, telefone, e-mail, site, horário de funcionamento e a indicação
se a entidade possui um regime próprio de previdência privada.
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8.10.63.
Permitir ao usuário visualizar a situação da reserva, que devem poder ser
classificadas como pendentes, atendidas ou canceladas, considerando como pendentes as
reservas criadas e não vinculadas ao registro de viagens, e atendidas as reservas já
vinculadas a uma viagem.
8.10.64.
Permitir visualizar a situação das revisões. As situações que devem der possíveis
são prevista, realizada e não realizada. Deve-se considerar revisões previstas os registros
que não tiveram dados de realização da revisão informados. As revisões realizadas, os
registros que possuem dados de realização informados e revisão não realizada os
registros que não possuem dados de realização e a data de previsão é menor do que data
atual.

8.10.65.
Permitir a pesquisa rápida de acompanhamentos mensais registrados pela
descrição do veículo/equipamento ou placa.
8.10.66.
Permitir que o usuário visualize de forma rápida quais as ocorrências que foram
criadas a partir de uma despesa.
8.10.67.

Permitir que o usuário cadastre os tipos de finalidades das reservas de veículos

8.10.68.
Possibilitar que o usuário cadastre os modelos dos veículos da frota da entidade,
informando o código da tabela FIPE, marca e descrição.

8.10.69.
Permitir que o usuário do sistema registre as parcelas das taxas e licenciamentos,
informando a data do vencimento, valor da parcela, data do pagamento e juros (possibitar
juros, somente se a data do pagamento é maior que a data do vencimento).
8.10.70.
Permitir o registro de itens na despesa, onde para cada item deve ser possivel
registrar o tipo da despesa, material, especificação do material, definir se abasteceu
tanque cheio, quantidade e valor unitário.
8.10.71.
Bloquear a inserção, alteração e exclusão de organograma com data de início
diferente do ano atual no veículo ou equipamento.

8.10.72.
Possibilitar obter a localização geográfica dos endereços, o itinerário e a
distância entre dois pontos da rota (endereço de saída e chegada).
8.10.73.

Restringir ao usuário a exclusão de registros de revisões já realizadas.

8.10.74.
Possibilitar o lançamento automático de ocorrência quando a
quilometragem/horas estiver menor do que a quilometragem/horas anterior a despesa
atual.
8.10.75.
Adicionar controle de inserção de registros nos campos de lançamento de
despesas
8.10.76.
placa.

Permitir a pesquisa rápida de revisões registrados pela descrição do veículo e

8.10.77.
Impedir que
veículo/equipamento.

o

usuário

realize

o

vínculo

do

mesmo

agregado

ao

8.10.78.
Permitir que o usuário do sistema registre as reservas de veículos, informando a
data e hora da reserva, data e hora da saída e chegada estimadas, veículo, motorista,
organograma, finalidade e observações.
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8.10.79.
Permitir que o usuário do sistema registre as multas de trânsito, informando o
veículo, data e horário da multa, motorista, número da notificação, data de vencimento e
observações, município/UF, bairro, logradouro e complemento do local da infração, bem
como anexos que formalizem o registro.
8.10.80.

Permitir ao usuário o acesso rápido as principais movimentações do sistema.

8.10.82.

Permitir que o usuário cadastre os tipos de finalidades de reserva

8.10.81.
Permitir que o usuário realize o vínculo de rotas no controle da viagem, onde
para cada vínculo de rota deve ser possível registrar as informações de descrição da rota,
quilometragem de saída e quilometragem de chegada. Exibir para cada vínculo de rota a
distância estimada, distância realizada e a quilometragem de distância entre a estimada e
a realizada.
8.10.83.
Permitir que o usuário do sistema registre os motoristas (funcionários que
conduzem veículos pertencentes a frota da administração pública), informando o nome,
Nº da CNH, categoria da CNH, data de emissão da CNH, data de vencimento da CNH, data
da 1ª habilitação, endereço, telefone, e-mail, data de nascimento, CPF, RG, órgão emissor,
UF e data de emissão do RG.

8.10.84.
Permitir que os veículos e equipamentos já registrados possam ser excluídos,
mas sua exclusão somente deve ser permitida se o veículo/equipamento não foi vinculado
as seguintes movimentações de ordem de abastecimentos e serviços, controle de taxas e
licenciamentos, lançamento de ocorrências, reserva de veículos, lançamento de despesas,
controle de revisões, acompanhamento mensal, controle de viagens.
8.10.85.
Possibilitar ao usuário registrar as suas críticas, elogios e sugestões de melhorias
no sistema.

8.10.86.
Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade incluir novos campos nos
principais cadastros do sistema, podendo selecionar o tipo de dado, descrição e tamanho
quando o tipo de dado exigir e ainda indicar se ele é de preenchimento obrigatório ou não.
8.10.87.
Possibilitar ao usuário, indicar a configuração do organograma do município que
é válida para o exercício.

8.10.88.
Permitir que o usuário do sistema registre as viagens a partir de uma reserva de
veículo, informando a data e horário de saída, data e horário de chegada, veículo,
motorista, organograma, responsável e finalidade.
8.10.89.
Permitir que o usuário do sistema registre as ocorrências do
veículo/equipamento, informando o veículo / equipamento, quilometragem, data, tipo de
ocorrência, motorista, observações e anexos.

8.10.90.
Possibilitar que o usuário cadastre todos os possíveis tipos de gravidade de
infrações que o condutor pode cometer na utilizando veículos e equipamentos da frota da
entidade.

8.10.91.
Permitir ao usuário visualizar, os motoristas registrados, exibindo o seu Nome,
CPF, Nº da CNH, Categoria e Data de vencimento da CNH, possibilitando que possa realizar
a pesquisa de motoristas por meio do nome, CPF e Nº da CNH e ordene a lista, por
qualquer informação pertencente a listagem de motoristas.
8.10.92.
Permitir visualizar a situação das viagens, cada qual em suas etapas como as
programadas, em andamento, realizadas e canceladas. Para tal, considera-se com situação
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programada os registros de viagens que a data da saída é maior que a data atual. Em
andamento, os registros de viagens em que a data atual está entre a data de saída e de
chegada. Realizada os registros de viagens em que a data atual é maior do que a data de
chegada e cancelada os registros de viagens em que o usuário realizou o cancelamento da
viagem.

8.10.93.
Permitir cadastrar os dados correspondentes aos endereços, possibilitando
informar os logradouros, condomínios, loteamentos, bairros, distritos, estados e
municípios.

8.10.94.
Permitir ao usuário visualizar as ocorrências registradas, exibindo o Nº,
veículo/equipamento, data, tipo de ocorrência e motorista; permitindo ocultar da relação
de ocorrências, as informações que desejar e que o usuário ordene a lista, por qualquer
informação pertencente a relação de ocorrências.

8.10.95.
Permitir que o usuário do sistema registre acompanhamentos mensais de
quilometragens/horas/milhas de veículos e equipamentos, inserindo informações como o
veículo/equipamento, competência, marcador, marcação inicial e final, identificador de
quebra do marcador, marcação no momento da quebra e anexos.
8.10.96.
Propiciar ao usuário o registro dos combustíveis utilizados, permitindo que seja
informado o tipo de combustível, combustível padrão, autonomia (mínima, média e
máxima), capacidade volumétrica (litros/m2) e cota mensal (litros/m2).
8.10.97.
Permitir que o usuário registre os tipos de ocorrências que possam ocorrer com
os veículos.
8.10.98.
Restringir ao usuário, o registro de um organograma ao mesmo veículo ou
equipamento, de forma que as datas de início sejam sequenciais.
8.10.99.
Impedir que o usuário registre funcionários com CPF ou RG já cadastrados
anteriormente.
8.10.100.
Permitir a pesquisa rápida de taxas e licenciamentos registrados pela descrição
do veículo, placa, tipo da taxa e exercício.

8.10.101.
Permitir que o usuário do sistema registre os funcionários responsáveis por
viagens, ordens de abastecimentos e serviços realizadas por servidores da administração
pública, informando o nome, CPF, data de nascimento, cargo, data de admissão, endereço,
telefone, e-mail, RG, órgão emissor, UF e data de emissão.
8.10.102.
Permitir que o usuário do sistema registre as taxas e licenciamentos, informando
o veículo, tipo de taxa, ano, valor e observações.
8.10.103.
Permitir registrar os grupos e classes, utilizados para a categorização dos
materiais e serviços
8.10.104.
Impedir que o usuário registre funcionários com data de admissão menor do que
a data de nascimento. Ou ainda funcionários com data de emissão do RG menor que a data
de nascimento.
8.10.105.
Permitir ao usuário visualizar as revisões registradas, exibindo o veículo, data de
previsão, realização e situação atual da revisão, permitindo ordenar a lista, por qualquer
informação pertencente a listagem de revisões.

8.10.106.
Permitir que o usuário registre os tipos de despesas, sendo que para cada tipo as
seguintes informações devem ser necessárias como a descrição, categoria, caso se trate de
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um abastecimento ou manutenção e a origem do tipo da despesa, caso se trate de
combustíveis, peças, pneu, serviços ou troca de óleo.

8.10.107.
Permitir que o usuário visualize de forma rápida quais ordens ainda não
possuem itens vinculados.
8.10.108.
Permitir a pesquisa rápida de viagens registrados pela descrição do veículo e
organograma.
8.10.109.
Permitir que o usuário do sistema registre as previsões de revisões de veículos,
informando o veículo, data de previsão, quilometragem da previsão, observações e anexos.
8.10.110.
O sistema permite o acesso aos dados de acompanhamentos mensais por meio de
fonte de dados, onde todos os campos do cadastro de acompanhamentos mensais devem
estar acessíveis.
8.10.111.
Os seguintes campos podem ser utilizados como filtro/ordenação da fonte de
dados de acompanhamentos mensais:
8.10.111.1.Código;
8.10.111.2.Competência;
8.10.111.3.Código do veículo/equipamento;
8.10.111.4.Placa do veículo/equipamento;
8.10.111.5.Descrição do veículo/equipamento;
8.10.111.6.Código da entidade;
8.10.111.7.Nome da entidade;
8.10.111.8.CNPJ da entidade;
8.10.111.9.Marcador;
8.10.111.10.Marcação inicial;
8.10.111.11.Marcação final;
8.10.111.12.Identificador de quebra do marcador;
8.10.111.13.Marcação declarada na quebra;
8.10.111.14.Nota explicativa;
8.10.112.
Permitir a inserção de itens na ordem de abastecimento/serviço, onde para cada
item deve ser possível registrar o tipo da despesa, material (código e descrição),
especificação do material, definir se deseja completar tanque e caso não complete o
tanque, deve-se poder registrar a quantidade de litros a abastecer.

8.11. MÓDULO - ALMOXARIFADO

8.11.1. Realizar as movimentações de entrada e saída do material de forma automática ao
finalizar o inventário, corrigindo o saldo dos materiais.
8.11.2. Demonstrar, caso a saída de materiais for originada automaticamente pelo ajuste de
inventário, transferência ou requisição, o código destes registros que originaram a saída.
8.11.3. Permitir o registro dos materiais que estão saindo no almoxarifado.
8.11.4. Permitir que uma entrada de materiais já finalizada possa ter sua situação retornada
para "Em recebimento", ou "Em conferência".
8.11.5. Listar os encerramentos registrados no exercício para o almoxarifado.
8.11.6. Demonstrar o saldo atual do material.
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8.11.7. Impedir que um material que esteja em processo de inventário entre no almoxarifado.
8.11.8. Permitir ao responsável por um almoxarifado realizar o acompanhamento das
requisições de materiais do seu almoxarifado, por meio de fases registradas na requisição.
8.11.9. Possibilitar a visualização do histórico das mudanças de situação do encerramento.
8.11.10.
Permitir ao usuário cadastrar e manter os dados dos Fornecedores.
8.11.11.
Listar ao usuário os materiais que tiveram alguma movimentação no
almoxarifado, sua especificação, código do material, demonstrando o seu saldo físico no
almoxarifado, quantidade mínima configurada e seu ponto de reposição.
8.11.12.
Listar as requisições de materiais efetuada ao almoxarifado.
8.11.13.
Permitir listar todos os materiais pertencentes ao movimento de entrada de
materiais do almoxarifado.
8.11.14.
Permitir listar os registros de inventário realizado no almoxarifado.
8.11.15.
Permitir que o usuário possa alterar, durante o exercício, o nível de controle dos
saldos dos materiais, controle a nível de organograma para nível de almoxarifado.
8.11.16.
Indicar ao usuário as saídas de materiais geradas a partir de uma saída imediata
na entrada de materiais.
8.11.17.
Permitir o registro dos almoxarifados existentes na entidade.
8.11.18.
Demonstrar ao usuário os valores financeiros e quantitativos do material no
almoxarifado, como o valor unitário da última entrada, preço médio, saldo físico por
especificação do material e saldo físico do material considerando todas as suas
especificações.
8.11.19.
Permitir incluir as informações do fornecedor e número da nota fiscal quando a
entrada de material for oriunda de uma compra.
8.11.20.
Permitir efetuar o registro das transferências de materiais entre almoxarifados e
entre organogramas.
8.11.21.
Permitir que as informações dos registros de materiais sejam consultadas para a
criação de relatórios e scripts.
8.11.22.
Permitir que as localizações físicas já registradas possam ser editadas, não
permitindo a alteração da classificação de sintética para analítica caso o mesmo possuir
níveis inferiores
8.11.23.
Prover um filtro das saídas de materiais registradas, permitindo demonstrar
todas as saídas ou apenas as saídas em fase de edição.
8.11.24.
Permitir que, após recebimento dos materiais ou após a sua conferência, a
entrada de materiais seja finalizada, efetivando assim a entrada dos materiais no
almoxarifado.
8.11.25.
Demonstrar o saldo físico, separado por organograma, de um determinado
material.
8.11.26.
Permitir o registro do lote de validade dos materiais que estão entrando no
almoxarifado.
8.11.27.
Permitir que a listagem das saídas de materiais registradas possa ser pesquisada.
8.11.28.
Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais, bem como a sua
atualização a cada entrada de produto no almoxarifado.
8.11.29.
Possibilitar ao usuário indicar a configuração do organograma a ser utilizado no
exercício.
8.11.30.
Impedir a entrada de material no almoxarifado caso as movimentações estiverem
encerradas no período.
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8.11.31.
Permitir que itens registrados na entrada de materiais do almoxarifado possam
ser estornados, gerando automaticamente uma saída, exceto se esta entrada for referente
ao estorno da saída, transferência ou inventário
8.11.32.
Permitir registrar as contagens realizadas durante a execução do inventário.
8.11.33.
Permitir que sejam anexados arquivos no registro da localização física.
8.11.34.
Disponibilizar os dados dos registros efetuados para a criação de relatórios,
scripts e validações.
8.11.35.
Permitir o registro das saídas de materiais do almoxarifado.
8.11.36.
Permitir registrar os materiais que fazem parte da movimentação da
transferência.
8.11.37.
Permitir ao usuário visualizar as saídas de materiais registradas no almoxarifado.
8.11.38.
Permitir ao usuário configurar os órgãos, unidades orçamentárias e centro de
custo da entidade.
8.11.39.
Demonstrar o valor financeiro do material na saída. A forma de cálculo a ser
utilizada deve ser a média ponderada.
8.11.40.
Disponibilizar um histórico das mudanças de fases da entrada de material no
almoxarifado.
8.11.41.
Demonstrar os dados da última entrada de cada fornecedor para um
determinado material do almoxarifado
8.11.42.
Permitir que sejam anexados arquivos no registro da saída de materiais.
8.11.43.
Disponibilizar recursos para permitir a geração de arquivos para
sistemas/órgãos externos.
8.11.44.
Permitir registrar as requisições de materiais feitas ao almoxarifado.
8.11.45.
Permitir listar as requisições já atendidas, demonstrando os materiais atendidos
e suas quantidades.
8.11.46.
Permitir ao usuário listar as naturezas da movimentação registradas, permitindo
também a realização de pesquisa
8.11.47.
Permitir que o usuário configure o armazenamento do material no almoxarifado,
como a quantidade mínima e máxima do material no almoxarifado, o ponto de reposição, o
consumo médio mensal e sua localização física no almoxarifado.
8.11.48.
Permitir ao usuário listar as localizações físicas já registradas.
8.11.49.
Permitir que sejam anexados arquivos no registro da transferência de material
do almoxarifado.
8.11.50.
Permitir ao usuário listar os almoxarifados registrados, possibilitando a pesquisa
pela descrição e pelo nome do responsável.
8.11.51.
Permitir a inclusão de novos campos nos cadastros para registro de informações
adicionais.
8.11.52.
Demonstrar o valor total financeiro dos materiais conforme a sua inclusão no
registro da entrada de materiais
8.11.53.
Permitir cancelar integralmente ou parcialmente o atendimento da requisição de
materiaisPermitir listar as entradas de materiais registradas
8.11.54.
Permitir o registro das entradas de materiais no almoxarifadoPermitir que o
usuário do sistema bloqueie a realização de movimentações do almoxarifado até uma
determinada data
8.11.55.
Permitir registrar os grupos e classes, utilizados para a categorização dos
materiais e serviços
8.11.56.
Permitir pesquisar os lotes de validade registrados, facilitando a busca pelo lote
desejado
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8.11.57.
Prover um filtro das entradas de materiais registrados, onde seja possível
demonstrar todas as entradas, apenas as entradas em fase de recebimento, apenas as
entradas devolvidas ou entradas que possuem estorno
8.11.58.
Permitir informar os lotes de validade dos materiais que estão saindo do
almoxarifado, sendo sugeridos ao usuário apenas os lotes de validade do respectivo
material que possui saldo no almoxarifado
8.11.59.
Demonstrar no atendimento da requisição, o saldo atual do material no
almoxarifado.
8.11.60.
Permitir que o saldo patrimonial dos materiais seja enviado ao portal de
transparência.
8.11.61.
Permitir que sejam anexados no registro da entrada de materiais, arquivos nos
formatos PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG ou PNG.
8.11.62.
Impedir o registro de saída de materiais em períodos já encerrados.
8.11.63.
Permitir ao usuário listar os lotes de validade dos materiais
8.11.64.
Permitir o usuário cadastrar e utilizar Unidades de Medidas.

8.12. MÓDULO GESTÃO DE PATRIMÔNIO

8.12.1. Permitir cadastrar os tipos de cobertura das apólices de seguros dos bens.
8.12.2. Permitir cadastrar tipos de aquisição de bens e classificá-los como compras, doação,
produção própria, locação, permuta, comodato, desapropriação, usucapião,
desmembramento, dação em pagamento.
8.12.3. Permitir baixar bens individualmente ou por lote, atualizando automaticamente a
situação do bem para baixado.
8.12.4. Permitir realizar a exclusão de bens em lote, quando o bem está com a situação 'Em
edição' ou 'Aguardando tombamento'.
8.12.5. Possibilitar efetuar a cópia do registro dos bens e realizar novas configurações,
independente a situação do bem a ser copiado.
8.12.6. Disponibilizar os dados dos registros efetuados para a criação de relatórios, scripts e
validações.
8.12.7. Disponibilizar recursos para permitir a geração de arquivos para sistemas/órgãos
externos
8.12.8. Permitir a um profissional autorizado pela entidade manter os dados cadastrais da
entidade como endereço, telefone, e-mail, site, horário de funcionamento e a indicação se
a entidade possui um regime próprio de previdência privada.
8.12.9. Permitir cadastrar os dados correspondentes aos endereços, possibilitando informar os
logradouros, condomínios, loteamentos, bairros, distritos, estados e municípios.
8.12.10.
Possibilitar excluir o último movimento de transferência somente se o período
em que ocorreu não estiver encerrado e se o mesmo bem não tiver movimentos
posteriores.
8.12.11.
Permitir efetuar transferências individual ou por lote, atualizando
automaticamente os novos registros no bem.
8.12.12.
Manter registro histórico de todas as movimentações dos bens patrimoniais,
como aquisição, transferência, baixa, reavaliação e depreciação.
8.12.13.
Permitir ao profissional cadastrar os tipos de ato administrativo que podem ser
realizados pela entidade, informando sua descrição e classificação.
8.12.14.
Possibilitar excluir o último movimento de reavaliação somente se o período em
que ocorreu não estiver encerrado e se o mesmo bem não tiver movimentos posteriores.
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8.12.15.
Permitir utilizar formas de depreciações flexíveis com base na necessidade do
usuário.
8.12.16.
Permitir cadastrar tipos de reavaliação e classificá-los como reavaliação, redução
ao valor recuperável e ajustes, bem como identificar a variação dos tipos valorização e
desvalorização.
8.12.17.
Permitir aos profissionais da entidade cadastrar os fornecedores, sejam eles
pessoa física ou jurídica, contendo o nome, o CPF ou CNPJ, telefone, e-mail, site e endereço.
Para os casos específicos de pessoa jurídica possibilitar inserir os dados do ato
constitutivo da empresa.
8.12.18.
Permitir cadastrar as informações do registro de imóveis quando este se tratar
de um bem imóvel.
8.12.19.
Possibilitar ao usuário registrar as suas críticas, elogios e sugestões de melhorias
no sistema.
8.12.20.
Permitir que o usuário realize uma pesquisa no registro dos fornecedores, a fim
de localizá-los, pelo nome ou pelo CNPJ ou CPF, devendo mostrar os dados caso já exista
cadastro.
8.12.21.
Possibilitar ao usuário cadastrar as comissões da entidade, que serão utilizadas
na realização dos inventários e reavaliações, e devem possibilitar informar o ato que a
nomeou, as datas de expiração e exoneração, sua finalidade, bem como os membros que a
compõem, indicando aquele que é o responsável principal.
8.12.22.
Permitir cadastrar os cargos dos responsáveis pelos bens da entidade.
8.12.23.
Permitir registrar bens contendo as principais informações, como placa,
descrição, tipo, grupo, espécie, estado de conservação, data da aquisição, organograma,
localização física, responsável, valor de aquisição, valor líquido contábil e campo para
observação.
8.12.24.
Permitir enviar, retornar e consultar bens da manutenção e ainda registrar qual a
data da próxima revisão.
8.12.25.
Permitir registrar depreciação contendo as principais informações, como mês e
ano, data da finalização, responsável e observação.
8.12.26.
Possibilitar registrar os seguros de bens da entidade, com controles de vigência,
valor, apólice e seguradora.
8.12.27.
Possibilitar cadastrar as localizações físicas, sintéticas ou analíticas, em até 5
níveis, permitindo que seja ativada ou desativada.
8.12.28.
Permitir ao usuário receber os dados dos bens permanentes adquiridos e
registrados pelo sistema de gestão de compras.
8.12.29.
Permitir cadastrar a espécie de bens e vincular a um grupo correspondente.
8.12.30.
Permitir pesquisar e visualizar todos os bens registrados, separados por
situação.
8.12.31.
Permitir manter o histórico das placas dos bens, demonstrando as placas
anteriores e a atual, bem como a data do registro e o usuário que realizou a alteração da
placa.
8.12.32.
Permitir ter uma visão geral do sistema em um único lugar (dashboard),
demonstrando as principais funcionalidades e as principais tarefas que são executadas
diariamente.
8.12.33.
Permitir a remoção do registro do bem até o momento que o mesmo for colocado
em uso.
8.12.34.
Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade gerenciar as permissões
dos usuários por grupo ou individualmente.
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8.12.35.
Permitir cadastrar tipos de comissão e classificá-los como inventários,
reavaliação.
8.12.36.
Possibilitar ao usuário pesquisar e visualizar os bens cadastrados por código,
placa, descrição, filtrando por tipo, grupo, organograma, responsáveis e estado de
conservação.
8.12.37.
Permitir visualizar em tempo real o valor atual do bem após passarem pelas
movimentações de depreciação e reavaliação.
8.12.38.
Possibilitar o encerramento e estorno mensal de competência.
8.12.39.
Possibilitar detalhar o estado de conservação dos bens como péssimo, ruim,
regular, bom, ótimo.
8.12.40.
Permitir processar e aplicar depreciação com base na vida útil, valor residual e
percentual anual, considerando o valor depreciável de acordo com o valor da aquisição ou
da última reavaliação.
8.12.41.
Permitir configurar a identificação dos bens, com a quantidade de dígitos, bem
como a indicação do registro de forma automática, permitindo parametrizar se é somente
números ou letras e números.
8.12.42.
Permitir enviar, retornar e consultar bens cedidos ou emprestados e ainda
registrar qual a data do retorno para maior controle dos bens.
8.12.43.
Possibilitar no inventário o registro do novo organograma, localização física e
responsável, bem como o estado de conservação e sua situação, permitindo realizar
transferências automaticamente no encerramento do inventário.
8.12.44.
Permite registrar reavaliação de bens individual ou por lote, atualizando
automaticamente os novos valores reavaliados no bem.
8.12.45.
Permitir identificar onde o bem está alocado, por meio dos registros do órgão,
unidade orçamentária, centro de custo e localização física.
8.12.46.
Permitir armazenar diversos documentos relacionados a localização do bem por
meio dos arquivos em formato PDFs, doc, docx, txt, html, xls, xlsx, jpg e png.
8.12.47.
Permitir enviar os dados dos bens ativos e baixados para portal da transparência.
8.12.48.
Permitir armazenar diversos documentos relacionados ao bem por meio dos
arquivos em formato PDFs, doc, docx, txt, html, xls, xlsx, jpg e png.
8.12.49.
Permitir que os bens sejam adicionados a partir do cadastro dos processos de
apólices, baixas, inventários, reavaliações, depreciações e transferências.
8.12.50.
Possibilitar cancelar a baixa antes de finalizar, sem a necessidade de excluir o
registro.
8.12.51.
Permitir aplicar o processo de reavaliação, valorizando ou desvalorizando o valor
do bem, atualizando o valor residual, vida útil, percentual de depreciação anual, método
de depreciação e capacidade produtiva, permitindo que seja por reavaliação, ajustes ou
redução ao valor recuperável.
8.12.52.
Possibilitar registrar grupos de bens e definir qual o percentual de depreciação
anual, valor residual do bem e sua vida útil deste grupo de bens.
8.12.53.
Permitir registrar as movimentações de aquisição, baixa, estorno da baixa,
transferência, depreciação e reavaliação somente no exercício do contexto.
8.12.54.
Permitir registro de transferências de bens entre organograma, responsáveis,
grupos e localizações físicas
8.12.55.
Possibilitar configurar os órgãos, unidades orçamentárias e centro de custo da
entidade.
8.12.56.
Permitir cadastrar tipos de baixa e classificá-los como dação em pagamento,
doação/cessão, perda, permuta, roubo/furto, sucata, venda.
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8.12.57.
Permitir cadastrar tipos de transferências e classificá-los como responsável,
organograma, grupo e localização física.
8.12.58.
Permitir cadastrar os responsáveis por zelar pelos bens da entidade, informando
além de seu nome, o CPF, telefone, e-mail, indicar se é funcionário do município, matrícula,
cargo, natureza do cargo e o endereço.
8.12.59.
Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade incluir novos campos nos
principais cadastros do sistema, podendo selecionar o tipo de dado, descrição e tamanho
quando o tipo de dado exigir e ainda indicar se ele é de preenchimento obrigatório ou não.
8.12.60.
Permitir cadastrar unidade de medida dos bens da entidade, no singular ou
plural e informar sua abreviatura, grandeza.
8.12.61.
Permitir registrar abertura, conferência dos bens localizados e não localizados e
encerramento do inventário.
8.12.62.
Permitir cadastrar tipos de bens patrimoniais e classificá-los por bens imóveis,
intangíveis, móveis e recursos naturais.
8.12.63.
Possibilitar ao usuário configurar o organograma do município em até 13 níveis,
válido para o exercício.
8.12.64.
Permitir registrar fórmula de cálculo para diferentes métodos de depreciação,
exaustão e amortização e classificá-los em linear, soma de dígitos ou unidades produzidas,
podendo ativá-lo ou desativá-lo quando for necessário.
8.12.65.
Permitir cadastrar tipos de conferências e classificá-los como localizado e não
localizado e identificar informações obrigatórias do novo organograma, responsável e
localização física
8.12.66.
Possibilitar o cadastramento dos possíveis tipos de comprovantes de aquisição
dos bens, informando além da descrição, a sua classificação, caso se trate de uma nota
fiscal, sentença judicial, guia de recolhimento, recibo, fatura, bilhete de passagem, cupom
fiscal ou conhecimento.
8.12.67.
Permitir tombar bens individualmente ou em lote, colocando o bem com a
situação 'Em uso'.
8.12.68.
Permitir controlar a garantia dos bens, registrando as datas de início e prazo
final da garantia.
8.12.69.
Permitir informar e acompanhar todos os movimentos dos bens que são
passíveis de depreciação, como definir a data de início, o valor depreciável com base no
valor residual, o saldo acumulado já depreciado e o que falta a depreciar.
8.12.70.
Permitir visualizar os bens que estão em manutenção e a quantidade de vezes em
que houve manutenção deste bem.
8.12.71.
Permitir vincular um ou mais bens a outro bem, quando esses tiverem uma
dependência em sua utilização.
8.12.72.
Possibilitar excluir o último movimento de Baixa somente se o período em que
ocorreu não estiver encerrado e se o mesmo bem não tiver movimentos posteriores.
8.12.73.
Permitir efetuar o controle dos bens através de registro de placas de forma
manual ou automática, com letras ou números, alterando sua numeração quando for
necessário e não permitindo a inserção de números de placas já utilizados
8.12.74.
Possibilitar estornar a baixa após sua finalização, retornando automaticamente o
bem para a situação antes de ser baixado.
8.12.75.
Permitir vincular pessoas física que serão responsáveis por zelar os bens do
patrimônio público que estão sob sua responsabilidade.
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8.12.76.
Permitir registrar reavaliação contendo as principais informações, como tipo de
valorização e desvalorização, comissão, responsável pelo laudo, critérios e
fundamentação.
8.12.77.
Permite registrar a depreciação, amortização e exaustão de todos os bens que
estão em uso, individual ou por lote, atualizando automaticamente os novos valores
depreciados no bem
8.12.78.
Permitir registrar as baixas de bens, possibilitando identificar o responsável, o
tipo de baixa, bem como o motivo pelo qual o bem está sendo baixado.
8.12.79.
Permitir que no momento do inventário físico, a movimentação de transferência
seja bloqueada até a sua finalização.
8.12.80.
Permitir registrar os dados do processo administrativo que originou a compra do
bem, incluindo os dados do empenho, fornecedor, garantia e documento fiscal.
8.12.81.
Permitir identificar na listagem de bens a situação que o bem se encontra
atualmente, como nos casos em que está ou não em uso.
8.12.82.
Permitir reservar e retornar o bem em desuso.
8.12.83.
Permitir ao usuário o registro de exercícios.
8.12.84.
Permitir criar relatórios personalizados para a entidade.
8.12.85.
Disponibilizar infraestrutura para execução da aplicação web e seus banco de
dados.
8.12.86.
Disponibilizar serviço web das funcionalidades para migrar dados para o sistema
8.12.87.
Disponibilizar a um profissional autorizado pela entidade recursos para geração
de validações específicas nas funcionalidades do sistema.
8.12.88.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar os atos
administrativos da administração pública, possibilitando informar caso se trate de uma
lei, decreto ou portaria, indicar o número, sua natureza jurídica, ementa, data da criação,
data da publicação, data a vigorar, data da revogação, bem como os dados da publicação
como o número do diário oficial e o fornecedor responsável.
8.12.89.
Permitir ao profissional cadastrar as fontes de divulgação dos atos
administrativos registrados pela entidade pública, possibilitando informar a descrição e o
meio de comunicação correspondente.
8.12.90.
Permitir ao profissional cadastrar as naturezas jurídicas dos atos administrativos
realizados pela entidade.
8.12.91.
Permitir tombar o bem evidenciando o organograma, placa e responsável.
8.12.92.
Permitir registrar os bens que foram vendidos, informar o valor da venda e o
comprador do bem.
8.12.93.
Permitir desativar o registro de um fornecedor para que essa informação não
seja mais listada para vínculo.
8.12.94.
Permitir aos profissionais da entidade registrar os sócios da empresa
fornecedora, nome, as datas de inclusão e desligamento e o percentual de participação na
sociedade.
8.12.95.
Permitir que os bens dos inventários não sejam transferidos até que o mesmo
seja finalizado.

8.13. MÓDULO GESTÃO DE OBRAS

8.13.1. Permitir a um profissional autorizado pela entidade, indicar a configuração da estrutura
organizacional a ser utilizada no exercício, onde ainda podem ser criadas novas
configurações caso exista necessidade.
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8.13.2. Permitir a um profissional autorizado pela entidade configurar os órgãos, unidades
orçamentárias e centros de custo da entidade.
8.13.3. Permitir a um profissional cadastrar as unidades de medida dos materiais e serviços
adquiridos pela entidade.
8.13.4. Permitir a um profissional cadastrar os dados correspondentes aos endereços,
possibilitando informar os logradouros, condomínios, loteamentos, bairros, distritos,
estados e municípios.
8.13.5. Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar os atos administrativos da
administração pública, possibilitando informar caso se trate de uma lei, decreto ou
portaria, indicar o número, sua natureza jurídica, ementa, data da criação, data da
publicação, data a vigorar, data da revogação, bem como os dados da publicação como o
número do diário oficial e o fornecedor responsável.
8.13.6. Possibilitar o cadastramento dos responsáveis técnicos, informando além do seu nome, o
CPF, qual o tipo de responsabilidade, o número do registro no CREA, RG, Endereço,
Telefone e E-mail.
8.13.7. Permitir desativar o registro de um responsável técnico para que essa informação não
seja mais listada para vínculo em novas obras.
8.13.8. Permitir efetuar o cadastramento de classificações dos tipos de obras, como para os
casos das edificações, as suas classes podem ser creche, hospital ou posto de saúde.
8.13.9. Permitir efetuar o cadastramento das categorias das obras, como indicar se ela é uma
nova construção, ampliação ou reforma.
8.13.10.
Possibilitar o cadastramento das matrículas que identificam as obras registradas
no CEI - Cadastro Específico do INSS, informando além de sua data de registro, as
informações de uma ou mais certidões negativas de débitos vinculadas ao seu registro.
8.13.11.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar os possíveis
motivos que originam a paralisação de uma obra, para posterior vínculo no registro da
mesma.
8.13.12.
Possibilitar o cadastramento dos tipos de obras, indicando nela a sua
classificação, para melhor identificação das obras do município.
8.13.13.
Possibilitar o cadastramento das possíveis responsabilidades técnicas
relacionadas ao profissional responsável pela obra e indicado na ART - Anotação de
Responsabilidade Técnica.
8.13.14.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar as obras do
município, possibilitando informar os dados principais, dentre eles a descrição da obra, o
objeto, data do cadastro, local da obra, prazo de conclusão, centro de custo para o qual ela
pertence, classificação, categoria, tipo de execução, tipo da obra e posição geográfica.
8.13.15.
"Permitir a um profissional autorizado pela entidade visualizar e acompanhar as
obras cadastradas, demonstrando as informações da sua descrição, tipo, data do cadastro,
percentual já executado, situação atual.
8.13.16.
"Possibilitar a utilização de filtros e realização de pesquisas, apresentando
apenas os dados desejados pelo usuário.
8.13.17.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar os dados das
movimentações das operações, dentre elas as paralisações, medições, cancelamento e
conclusão das obras.
8.13.18.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar as possíveis
paralisações da obra, informando a data, responsável técnico, ato administrativo e motivo.
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8.13.19.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar medições da obra,
informando o período da medição, responsável técnico, percentual físico, número do
contrato, ato administrativo e valor correspondentes.
8.13.20.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar o cancelamento da
obra, informando a data, o responsável técnico, o tipo de cancelamento e o ato
administrativo que determinou o cancelamento.
8.13.21.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar a conclusão da
obra, informando a data, o responsável técnico e o ato administrativo que oficializou a
conclusão.
8.13.22.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade visualizar o resumo da
execução da obra, visualizando os valores dos orçamentos, valor executado, período das
medições e percentual executado da obra.
8.13.23.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade visualizar o histórico das
movimentações da obra, visualizando a data, situação e usuário que registrou a
movimentação.
8.13.24.
Permitir a um profissional registrar as ART - Anotação de Responsabilidade
Técnica dos profissionais que assumem essa posição, informando a data, número do
registro, tipo de responsabilidade e responsável técnico.
8.13.25.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar os contratos
firmados para a realização da obra.
8.13.26.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar a licitação
executada para a realização da obra.
8.13.27.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade vincular as informações da
matrícula que identifica a obra registradas no CEI - Cadastro Específico do INSS.
8.13.28.
Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar os orçamentos da
obra, informando o responsável técnico, tipo de planilha, data da inclusão, data base,
contrato firmado para a realização da obra, ato administrativo e valor.
8.13.29.
Permitir aos usuários do sistema trocar de entidade e/ou exercício sem ter que
fechá-lo.
8.13.30.
Possibilitar ao usuário enviar opinião sobre o sistema.
8.13.31.
Disponibilizar a um profissional autorizado pela entidade recursos para geração
de validações específicas nas funcionalidades do sistema.
8.13.32.
Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade gerenciar as permissões
dos usuários por grupo ou individualmente.
8.13.33.
Disponibilizar a um profissional autorizado pela entidade recursos para geração
de arquivos para sistemas/órgãos externos.
8.13.34.
Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade criar relatórios
personalizados para a entidade.
8.13.35.
Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade incluir novos campos nos
principais cadastros do sistema, podendo selecionar o tipo de dado, descrição e tamanho
quando o tipo de dado exigir e ainda indicar se ele é de preenchimento obrigatório ou não.
8.13.36.
Permitir aos profissionais acessar outros sistemas contratados pela entidade
simultaneamente.
8.13.37.
Possibilitar o agrupamento dos dados das obras por organograma.

8.14. MÓDULOS – MONITOR DE NOTAS FISCAIS
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8.14.1. Deverá permitir a captura, armazenamento e gestão de notas fiscais contra o CNPJ da
entidade através de monitoramento automático no webservice da Secretaria da Fazenda
Nacional – SEFAZ;
8.14.2. Permitir a pesquisa das Notas Fiscais eletrônicas, informando o nº da nota fiscal, nome,
CPF ou CNPJ da empresa responsável por sua emissão, data de emissão, valor ou situação;
8.14.3. Permitir a visualização de detalhes de uma Nota Fiscal eletrônica quando da consulta da
consulta da Nota Fiscal eletrônica
8.14.4. Permitir a visualização de eventos realizados entre o emitente e o destinatário quando
da consulta da Nota Fiscal eletrônica;
8.14.5. Permitir visualização das Notas Fiscais eletrônicas canceladas na SEFAZ Nacional,
evitando pagamentos desnecessários quando do cancelamento da nota, pelo emitente.
8.14.6. Permitir a geração automática de Manifestação de Recusa de operação por
Desconhecimento de Operação e Operação não Realizada.
8.14.7. Permitir a configuração de certificado do tipo A1 e/ou A3 para comunicação com o Web
Service da SEFAZ Nacional

8.15. MÓDULO – CONTABILIDADE PÚBLICA

8.15.1. Possibilitar utilizar alterações contratuais do tipo "aditivo" ou "apostilamento" via
interação com o compras; na emissão de empenhos; arrecadações, bem como na
escrituração desses documentos.
8.15.2. Permitir ao usuário interagir através de um painel com os registros oriundos do serviço
de interação do compras, possibilitando a efetivação do bloqueio e desbloqueio
orçamentário.
8.15.3. Possibilitar realização de interação entre os sistemas de Contabilidade e Compras,
sendo possível interagir com registros de empenhos, anulação de empenhos, em
liquidação, anulação de em liquidação, liquidação e anulação de liquidação.
8.15.4. Possibilitar a interação de Empenhos do sistema de Contabilidade com o Compras
dispensando-o de informar um processo administrativo.
8.15.5. Permitir ao usuário interagir através de um painel com os registros oriundos do serviço
de interação de empenhos, possibilitando a efetivação do empenho, anulação de empenho,
em liquidação, anulação de em liquidação, liquidação e anulação de em liquidação.
8.15.6. Possibilitar a interação entre os sistemas Contabilidade e Folha de Pagamento, tornando
possível a interação com o cadastro de empenhos da folha sem a necessidade de digitação.
Permitir a geração prévia dos empenhos possibilitando manutenções dos registros antes
da efetivação.
8.15.7. Permitir ao usuário interagir através de um painel com os registros oriundos do serviço
de interação da arrecadação, possibilitando a sua efetivação.
8.15.8. Permitir ao usuário configurar a interação com o sistema de tributos possibilitando um
de/para entre a natureza da receita e dedução de receita na contabilidade e o tributo
formando uma descrição e um tipo que pode ser tributo, correção, multa, juros, dívida
ativa tributária e correção de dívida ativa tributária.
8.15.9. Possibilitar ao usuário descartar registros de interações nos serviços de empenhos,
bloqueios/desbloqueios, arrecadações e escrituração.
8.15.10.
Possibilitar ao usuário efetuar a interação de empenhos do sistema contábil com
o compras dispensando-o de informar o recurso.
8.15.11.
Possibilitar ao usuário efetuar a interação de Bloqueios/Desbloqueios do
sistema contábil com o compras dispensando-o de informar o recurso
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8.15.12.
Possibilitar ao usuário realizar a interação entre os sistemas de Contabilidade e
Tributos, sendo possível interagir com registros de arrecadações orçamentárias e extra
orçamentárias, devoluções de receitas, lançamentos de receitas e dívida ativa.
8.15.13.
Possibilitar ao usuário realizar a interação entre os sistemas Contabilidade e
Tributos, sendo possível interagir com o cadastro de Arrecadações Orçamentárias
identificando o Tipo do documento, CPF/CNPF e Valor Arrecadado por Contribuinte.
8.15.14.
Possibilitar a interação entre os sistemas Contabilidade e Tesouraria.
8.15.15.
Permitir o recebimento de informações do Credor do Contrato/Convenio
referente a arrecadações (orçamentárias/extra orçamentárias) onde a receita da
arrecadação esteja vinculada a Contrato/Convenio.
8.15.16.
Permitir ao usuário configurar a interação com o sistema de Tributação
possibilitando um de/para entre a natureza da receita e dedução de receita na
contabilidade e o tributo formando uma descrição e um tipo que pode ser tributo,
correção, multa, juros, dívida ativa tributária e correção de dívida ativa tributária.
8.15.17.
Possibilitar a gestão de permissões de acessos, funcionalidades e ações por
usuários e grupos de usuários, a partir de uma ferramenta de acessos.
8.15.18.
Permitir acessar outros sistemas de forma dinâmica partindo do atual logado
pelo usuário por meio de uma janela de contexto que exiba outros sistemas.
8.15.19.
Permitir ao usuário trocar de Entidade e/ou Exercício sem sair do sistema.
8.15.20.
Permitir que o cliente seja mantido no mesmo exercício ao alternar a entidade
logada no sistema.
8.15.21.
Possibilitar ao usuário alterar a entidade logada no sistema rapidamente.
8.15.22.
Possibilitar ao usuário cadastrar entidades que são a representação jurídica da
corporação que possui a licença do software, além da representação jurídica e legal da
entidade em si. A efetivação da entidade proprietária depende de uma licença de uso do
software. O cadastro deve em informar a Imagem(brasão) da entidade, seu Nome, seu
CNPJ, seu Município, sua Sigla, sua Natureza jurídica, seu Endereço, seu Número,
Complemento, Bairro, CEP, e-mail, Site, Telefone, Fax, Horário de Funcionamento, Esfera
de governo, Identificador de entidade, RPPS e Fuso horário.
8.15.23.
Permitir ao administrador definir as configurações de permissões para os
acessos às funcionalidades do sistema da entidade, identificando se o usuário possui
autorização para acesso, criação, edição ou exclusão de dados.
8.15.24.
Possibilitar ao usuário configurar organogramas, visando atender às
necessidades de organização estrutural da entidade. O cadastro deve informar a Descrição
da configuração, seu Nível (limitado até 6 níveis), sua Descrição, a Quantidade de dígitos
(limitada até 16 dígitos) o Separador (ponto, hífen ou barra).
8.15.25.
Possibilitar ao usuário cadastrar Naturezas das receitas com suas respectivas
características específicas e segundo o fato gerador, ou seja, acontecimento real que gera o
ingresso da receita no cofre público. O cadastro deve informar seu Número: respeitando a
formatação prévia na configuração de natureza de receita, seu Tipo (sintético ou
analítico), sua Descrição e Marcadores vinculados.
8.15.26.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de Naturezas de receita,
permitindo possível realizar a edição, exclusão e o desdobramento das Naturezas de
receitas através da listagem.
8.15.27.
Possibilitar ao usuário cadastrar Naturezas de despesas conforme necessidade
da entidade. O cadastro deve em informar sua Descrição e seus Níveis (com limite de 30
níveis e com limite total de 30 dígitos). Permitindo em um exercício, colocar em uso uma
configuração, tornando Naturezas da despesa válidas para utilização no exercício.
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8.15.28.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de Naturezas de despesas,
possibilitando realizar a edição, exclusão e o desdobramento de Natureza da despesa
através da listagem.
8.15.29.
Possibilitar ao usuário cadastrar Despesas não prevista na LOA (Lei
Orçamentária Anual) que objetiva registrar despesas que não tiveram seus gastos
previstos na elaboração da LOA e que receberão recursos financeiros através de
operações de alterações orçamentárias (Suplementações).
8.15.30.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de despesas não previstas na
LOA (Lei Orçamentária Anual), podendo realizar através da listagem, operações de edição
e exclusão.
8.15.31.
Possibilitar o usuário de cadastrar Receitas não prevista na LOA (Lei
Orçamentária Anual) que objetiva cadastrar receitas que não foram previstas na LOA e
que recebem recursos financeiros através da alteração orçamentária da receita podendo
ser por meio de reestimativa ou atualização monetária. O cadastro deve informar uma
Natureza da receita e seu organograma.
8.15.32.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de Receitas não previstas na
LOA, podendo realizar através da listagem, operações de edição e exclusão.
8.15.33.
Possibilitar ao usuário cadastrar as Ações de governo conforme necessidade da
entidade, consistindo em informar seu Número, seu Tipo, sua Descrição e Finalidade.
8.15.34.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de Ações por meio da listagem,
podendo o usuário editar e excluir o registro de uma Ação. Além disso o usuário poderá
visualizar as alterações da Ação, bem como desfazer essas alterações.
8.15.35.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros das alterações orçamentárias
de receitas. No ambiente da listagem, poderá realizar a edição e exclusão de uma alteração
orçamentária desde que esta, não esteja sancionada. Também tem a possibilidade de
realizar a sanção da alteração orçamentária da receita, informando a data da sanção e seu
respectivo ato. Pode também interagir com a reabertura de uma alteração orçamentária
da receita já sancionada. Permitindo realizar o filtro das alterações por: "Todos", "A
sancionar" e "Sancionado".
8.15.36.
Possibilitar ao usuário o cadastro de alterações orçamentárias da receita que
objetiva alterar o valor previsto da Receita ou até mesmo criar Receitas que por algum
motivo não foram previstas na LOA. Esta alteração pode ocorrer por meio de algum ato
autorizativo (Lei, Decreto, etc.). O cadastro deve informar o tipo de alteração, sua
finalidade, a respectiva Receita, o Recurso da Receita, a Dedução, o Valor da dedução, seu
Impacto da alteração (se aumenta ou diminui), e o respectivo Valor.
8.15.37.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar as alterações orçamentária da
receita. A pesquisa pode ser realizada por: Número da natureza da receita, Descrição da
natureza da receita, Finalidade e Ato. Na listagem as informações visíveis ao usuário são:
Tipo de alteração, Finalidade, Número da natureza de receita, Descrição da natureza da
receita, Recurso da receita, status, impacto da alteração e data da sanção.
8.15.38.
Possibilitar ao usuário cadastrar alterações orçamentárias da despesa que
objetivam a intervenção da administração pública, sempre via ato legal (ex.: Lei e/ou
Decreto) com alterações no orçamento previamente estipulados. Alterações estas, que
devem ser fundamentadas via Fontes de recurso para créditos adicionais (ex.: Anulação de
outras despesas (com saldo), Superávit financeiro do exercício anterior, Excesso de
arrecadação no exercício, etc.), ou seja, todo crédito orçamentário a ser concedido deve
ser devidamente fundamentado e com recurso disponível para tal ação.
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8.15.39.
Possibilitar a interação do cadastro de alterações orçamentárias da despesa
através da listagem. Através da listagem o usuário poderá interagir com as etapas da
alteração orçamentárias que podem ser: Proposta em elaboração, Proposta Concluída, No
Legislativo e Sancionada.
8.15.40.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar as alterações orçamentárias da
despesa através da listagem. A pesquisa das alterações orçamentárias da despesa pode ser
realizada por: Número do organograma da despesa, Descrição do organograma da
despesa, Número da despesa creditada, Número da natureza da despesa, Finalidade,
Descrição da ação da despesa, Descrição da natureza da despesa, Motivo do crédito não
informado, Motivo da origem não informada. Na listagem, as informações visíveis para o
usuário são: Despesa, Organograma, Natureza da despesa, Origens, Valor do crédito, Data
de conclusão da proposta, Data do envio ao legislativo, Data da sanção, Finalidade.
8.15.41.
Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender ao
artigo 9 da Lei Complementar 101/2000 (LRF).
8.15.42.
Controlar os saldos das dotações orçamentárias em tempo real não permitindo
bloquear ou empenhar sem que exista saldo disponível.
8.15.43.
Possibilitar ao usuário a visualização e pesquisa dos bloqueios/desbloqueios
através da listagem. A pesquisa para os bloqueios e desbloqueios pode ser realizada por:
Natureza da despesa, Número da natureza da despesa, Descrição da natureza da despesa,
Descrição da ação da despesa e Finalidade do bloqueio. Na listagem, as informações
visíveis aos usuários são: Número da despesa, Descrição da despesa, Natureza da despesa,
Data do bloqueio, Número da solicitação de compras, Valor do bloqueio, Status do
bloqueio e Total dos bloqueios pelos filtros realizados.
8.15.44.
Possibilitar ao usuário desbloquear despesas já bloqueadas para a realização da
execução orçamentária. Seu cadastro deve informar a Data, seu Valor, sua Finalidade e sua
Fonte de recurso.
8.15.45.
Possibilitar ao usuário interagir com o cadastro de bloqueios e desbloqueios
através da listagem. Através da listagem o usuário poderá interagir com os filtros dos
bloqueios, selecionando os registros por: "Todos", "Desbloqueados" ou a "Desbloquear".
Poderá realizar operações como: Desbloquear, editar ou excluir bloqueios. Poderá
interagir com o histórico do bloqueio, que além de visualizar toda movimentação do
registro (bloqueios e desbloqueios), poderá, pelo histórico, editar ou excluir um registro.
8.15.46.
Possibilitar ao usuário cadastrar bloqueios de despesas. O cadastro deve
informar a Despesa bloqueada, a Solicitação de compras, o Processo administrativo, a Data
do bloqueio, o Tipo de bloqueio, seu Valor, sua Finalidade e respectiva Fonte de recurso.
8.15.47.
Permitir ao usuário interagir através de um painel com os registros oriundos do
serviço de interação do compras, possibilitando a efetivação do bloqueio e desbloqueio
orçamentário.
8.15.48.
Permitir personalizar o registro do desbloqueio com informações
complementares conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.15.49.
Permitir personalizar o registro de bloqueio com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.15.50.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar Funções/Subfunções por meio de
listagem. A pesquisa pode ser realizada pelo Número da ação ou pela Descrição. Na
listagem as informações do Número e Descrição devem ser visíveis ao usuário.
8.15.51.
Possibilitar ao usuário cadastrar a configuração de Função e Subfunção
conforme a necessidade do município, indicando que está em uso uma determinada
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configuração e validando as Funções e Subfunções para utilizá-las no exercício, bem como,
informar alguma descrição.
8.15.52.
Possibilitar ao usuário registrar Função e Subfunção, informando seu Código e
Descrição em atendimento a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 e alterações
posteriores.
8.15.53.
Possibilitar ao usuário cadastrar adiantamentos concedidos de suprimento de
fundos e de diárias. Essa funcionalidade registra todos os adiantamentos concedidos
através do pagamento de empenhos que possuam identificadores de "Adiantamento" ou
"Diária".
8.15.54.
Possibilitar ao usuário interagir com os adiantamentos concedidos de
suprimentos de fundos e de diárias através da listagem. O usuário poderá filtrar os
adiantamentos pelas etapas: "Concedido" e "Comprovado". Também poderá realizar
filtros dos adiantamentos "a prestar contas", "encerrados" ou "todos".
8.15.55.
Possibilitar ao usuário realizar a devolução de valores não utilizados no
adiantamento, atendendo a necessidade da devolução dos valores de adiantamento ou de
diárias que não foram utilizados. O usuário pode executar a devolução do saldo, o que
desencadeia a anulação dos documentos de pagamento, liquidação, em liquidação (se
existir) e empenho com o valor devolvido.
8.15.56.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os adiantamentos concedidos de
suprimentos de fundos e de diárias através da listagem. A pesquisa dos adiantamentos se
dá pelo: Nome do credor, CPF, CNPJ e pela Especificação do empenho. Na listagem as
informações visíveis ao usuário são: Credor, CPF ou CNPJ, Número do adiantamento,
Número do empenho, especificação do empenho, data do adiantamento, valor, data limite
para utilização, data limite para prestação de contas e status do adiantamento.
8.15.57.
Possibilitar aos usuários interagir com os cadastros de Agências bancárias,
realizando operações de edição e exclusão de agências por meio da listagem.
8.15.58.
Possibilitar ao usuário cadastrar Agências bancárias com informações referentes
ao seu Banco, seu Nome, seu número e dígito além do endereço (conforme base de dados
dos correios).
8.15.59.
Possibilitar ao usuário realizar pesquisas das agências bancárias previamente
cadastradas, possibilitando filtrar por nome, número-dígito e bancos.
8.15.60.
Possibilitar ao usuário realizar a anulação total da despesa extra. O
preenchimento do cadastro deve informar seu Número, sua Data, seu Valor e seu Motivo.
8.15.61.
Permitir personalizar o registro com informações complementares conforme
necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.15.62.
Possibilitar ao usuário cadastrar a anulação em liquidação. O cadastro deve
informar seu Número, sua Data, seu Valor a anular e respectivo Motivo.
8.15.63.
No estorno de empenhos gerados através de ordens de compra permitir
estornar também os itens da ordem.
8.15.64.
Possibilitar ao usuário cadastrar uma anulação de empenho complementar. O
cadastro deve informar seu Número, sua Data, seu Valor a anular e Motivo.
8.15.65.
Possibilitar ao usuário cadastrar a anulação de empenhos. O cadastro deve
informar seu Número, Data, Valor a anular e Motivo.
8.15.66.
Permitir estorno total ou parcial tanto do saldo da liquidação quanto do valor
das retenções, possibilitando a substituição ou alteração dos documentos fiscais.
8.15.67.
Possibilitar ao usuário cadastrar a Anulação de liquidação. O cadastro deve
informar o Número, sua Data, seu Valor a anular e o respectivo motivo.
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8.15.68.
Possibilitar ao usuário cadastrar a anulação de pagamento. O cadastro deve
informar seu Número, sua Data, seu Valor total a anular, seu respectivo Motivo e sua
Baixa.
8.15.69.
Possibilitar ao usuário efetuar a anulação da prestação de contas de
adiantamento. O preenchimento do cadastro deve informar o Número, sua Data, seu Valor;
seus Comprovantes vinculados assim como o respectivo Valor a anular.
8.15.70.
Possibilitar ao usuário cadastrar a anulação de um subempenho. O cadastro deve
informar seu Número, sua Data, seu Valor a Anular e o Motivo da anulação.
8.15.71.
Possibilitar ao usuário anular uma arrecadação orçamentária. Seu cadastro deve
informar a Data da anulação, o Valor a anular (total ou parcial), o Motivo da anulação,
Valor da receita e recurso a anular.
8.15.72.
Possibilitar ao usuário cadastrar arrecadações extra orçamentária das receitas
que não fazem parte do orçamento de modo que não serão consideradas quando da
fixação das despesas públicas. Seu cadastro deve informar a Data da arrecadação, sua
Transação financeira identificando a forma de recebimento dos recursos, o Número do
documento, seu Valor, a Conta bancária vinculada em conformidade com a Transação
financeira previamente selecionada, o Tipo de conta quando informado uma conta
bancária, sua Especificação, sua Receita extra orçamentária, o Valor da receita extra
orçamentária, sua Fonte de recurso. Caso à arrecadação possua vínculo com outros
processos/funcionalidades poderá ser vinculada pelo usuário por meio de um
identificador com um Contrato, Convênio ou Dívida.
8.15.73.
Possibilitar ao usuário interagir com as arrecadações através da listagem. O
usuário poderá realizar filtros de arrecadações: "Todas", "Orçamentárias" e "Extra
orçamentárias", "Em elaboração" e "Anuladas". Permitir a realização de operações de
edição, exclusão, emissão de nota de arrecadação e emitir relatório de arrecadação. Ainda
na listagem, o usuário poderá interagir com o histórico da arrecadação, onde, além de
visualizar todo a movimentação da arrecadação, poderá efetuar operações de anulação,
edição e exclusão a partir do histórico.
8.15.74.
Permitir ao usuário interagir através de um painel com os registros oriundos do
serviço de interação da arrecadação, possibilitando a sua efetivação.
8.15.75.
Possibilitar ao usuário cadastrar arrecadações orçamentárias das receitas que
foram previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das
despesas públicas. Seu cadastro deve informar a Data da arrecadação, sua Transação
financeira identificando a forma de recebimento dos recursos, o Número do documento,
seu Valor Líquido, a Conta bancária vinculada em conformidade com a Transação
financeira previamente selecionada, o Tipo de conta quando informado uma conta
bancária, sua Especificação, sua Receita orçamentária, o Valor bruto da receita, sua Fonte
de recurso. Caso possua Dedução vinculada também deverá ser informada, seu Valor e
Fonte de recurso. Caso à arrecadação possua vínculo com outros
processos/funcionalidades poderá ser vinculada pelo usuário por meio de um
identificador com um Contrato, Convênio, Dívida e se a receita foi lançada previamente ou
não.
8.15.76.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar as arrecadações orçamentárias
através da listagem. A pesquisa das arrecadações pode ser feita por: Número da natureza
da receita, Descrição da natureza da receita, Número da conta bancária, Número da
agência bancária, Número do documento, Especificação, Descrição da dedução da receita,
Banco e período de arrecadação. Na listagem, as informações visíveis ao usuário são:
Transação, Tipo de conta, Data da arrecadação, Valor líquido da arrecadação, Natureza da
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receita, Descrição da natureza da receita, Valor bruto da arrecadação, Especificação,
informação do tipo de arrecadação: se orçamentária ou extra, status da arrecadação (se
anulada total ou parcial), informação do estágio da arrecadação (se está em elaboração) e
a informação do Total arrecadado conforme aplicação dos filtros (rodapé da página).
8.15.77.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de Atos, realizando operações
de edição e exclusão de atos, bem como ter a possibilidade de visualizar documentos em
anexo aos atos e fazer o download dos mesmos, por meio da listagem.
8.15.78.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de Tipos de atos, realizando
operações de edição e exclusão por meio da listagem.
8.15.79.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de Naturezas de texto jurídico,
realizando operações de edição e exclusão de naturezas, por meio da listagem.
8.15.80.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os tipos de atos pela listagem. A
pesquisa pelos tipos de atos pode ser realizada pela descrição e pela classificação. Na
listagem as informações da descrição e classificação devem ser visíveis ao usuário e
passíveis de ordenação.
8.15.81.
Possibilitar ao usuário cadastrar os Tipos de atos que são utilizados nos
cadastros de atos propriamente ditos. O cadastro deve informar sua Descrição e
Classificação.
8.15.82.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar as naturezas dos textos jurídicos. A
pesquisa pelas naturezas dos textos, se dá pela descrição. Na listagem, a informação da
descrição deve ser visível ao usuário e passível de ordenação.
8.15.83.
Possibilitar ao usuário cadastrar naturezas de texto jurídico, com o objetivo de
determinar a essência do texto do ato. O cadastro deve informar sua Descrição.
8.15.84.
Possibilitar ao usuário cadastrar atos conforme a necessidade da entidade,
informando qual o tipo de lei que o respectivo ato representa, a natureza de texto jurídico,
a data da sanção, publicação, vigor e revogação, destacando ainda a ementa e a fonte de
divulgação. A funcionalidade possibilita o controle e facilidade na identificação das
alterações e revogações dos atos.
8.15.85.
Possibilitar ao usuário efetuar a pesquisa de atos, podendo ser feita pelo número
e ementa. Na listagem, as informações: Código sequencial, número, tipo, natureza do texto
jurídico, publicação, a vigorar e situação estão visíveis e devem ser passíveis de ordenação
pelos usuários.
8.15.86.
Possibilitar ao usuário anexar arquivos no cadastro de atos.
8.15.87.
Possibilitar ao usuário anular uma arrecadação extra orçamentária. Seu cadastro
deve informar a Data da anulação, o Valor a anular (total ou parcial), o Motivo da
anulação, Valor da receita e recurso a anular.
8.15.88.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar as agências bancárias através da
listagem. A pesquisa por agências bancárias na listagem pode ser feita pelo nome, número
da agência e banco. Na listagem a informação do nome, número da agência bancária e
banco, devem ser visíveis e passíveis de ordenação.
8.15.89.
Possibilitar ao usuário cadastrar as contas bancárias pertencentes à entidade. O
cadastro deve informar seu Banco (conforme tabela FEBRABAN), sua Agência, seu
Número e Dígito, sua Descrição, seu Organograma, seu Tipo de conta bancária, a
Classificação da conta bancária, seu Responsável, além de efetuar o controle de vigência
da conta, onde deve constar a Data Inicial e Final além dos seus motivos, permitindo
vincular Marcadores para personalizar o cadastro.
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8.15.90.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de deduções de receitas
podendo realizar, através da listagem, operações de edição e exclusão de deduções, bem
como realizar a ativação de determinada dedução de receita.
8.15.91.
Possibilitar ao usuário cadastrar deduções das receitas que representam os
descontos oferecidos e abatimentos de impostos que incidem diretamente sobre a receita
orçamentária da entidade. O cadastro de dedução deve informar a Descrição da dedução e
seu respectivo Tipo (Descontos Concedidos, FUNDEB, Restituições, Renúncia, Retificações,
Compensações e Outras Deduções).
8.15.92.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar as deduções da receita através da
listagem. A pesquisa pelas deduções de receitas cadastradas pode ser realizada pela
descrição e pelo tipo. Na listagem, a informação da descrição e o tipo de dedução devem
ser visualizáveis pelo usuário e passíveis de ordenação.
8.15.93.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os componentes através da
listagem. A pesquisa pode ser realizada pela descrição do componente. Na listagem as
informações visíveis ao usuário devem ser sua Descrição, sua configuração e seus
documentos.
8.15.94.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de componentes através da
listagem. O usuário poderá realizar operações de edição e exclusão de componentes.
8.15.95.
Possibilitar ao usuário cadastrar componentes das contas correntes contábeis. O
cadastro deve em informar sua Descrição, sua Configuração, sua Máscara, a Expressão
regular, Data limites, Código, Descrição, Mensagem, Documentos de escrituração e
respectiva Condição.
8.15.96.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de Comprovantes, podendo
serem realizadas operações de edição e exclusão de Comprovantes através da listagem.
8.15.97.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar Comprovantes através da listagem.
A pesquisa pelos comprovantes pode ser por Credor, Tipo e Número. Na listagem, as
informações do Credor, Tipo, Número, Data e Valor líquido devem ser visíveis e passíveis
de ordenação pelos usuários.
8.15.98.
Possibilitar ao usuário cadastrar Comprovantes que poderão ser vinculados a
diversos cadastros dos sistemas, tais como: Liquidações, Prestações de contas de
adiantamentos e diárias e Despesas extras. O cadastro do comprovante deve em informar
sua Classificação (Compras e Serviços ou Prestação de contas), seu Tipo de comprovantes,
seu Nº comprovante, sua Data de emissão, sua Série do comprovante, seu Código de
validação do comprovante, seu Credor, Valor e Finalidade.
8.15.99.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de contas bancárias,
realizando operações de edição e exclusão de contas bancárias por meio da listagem.
8.15.100.
Possibilitar ao usuário cadastrar incorporação de encargos na dívida, que deve
em acrescentar o valor dos encargos nas parcelas da dívida já cadastrada. O cadastro deve
compor a Data da incorporação, seu Valor e sua Especificação (podendo pesquisar as
últimas utilizadas).
8.15.101.
Possibilitar ao usuário cadastrar acréscimos no valor principal da dívida, que
consiste em adicionar um acréscimo no montante da dívida já cadastrada. O cadastro deve
compor a Data de acréscimo, seu Valor e sua Especificação (podendo pesquisar as últimas
utilizadas).
8.15.102.
Possibilitar ao usuário cancelar valores das parcelas da dívida já cadastrada. O
cadastro deve compor a Data de cancelamento, seu Principal, Juros, Encargos e o Motivo
(informar os últimos motivos utilizados).
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8.15.103.
Possibilitar ao usuário cadastrar incorporações de juros na dívida já cadastrada,
que deve em acrescentar o valor dos juros nas parcelas da dívida. O cadastro de
Incorporação de juros deve ser individual por dívida e informar a Data da Incorporação,
seu Valor e sua Especificação (podendo pesquisar as últimas utilizadas).Possibilitar ao
usuário realizar o cadastro de Dívidas, que corresponde ao montante total, apurado sem
duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para
amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de Leis, Contratos, Convênios
ou tratados e da realização de Operações de crédito. O cadastro deve em informar a Data
de reconhecimento da Dívida, o Valor do principal; seu Número, o Tipo da dívida, seu
Credor, seu Ato, sua Especificação; as Parcelas que compõem a Dívida, com seus
respectivos Vencimentos, Principal, Juros, Encargos e Marcadores vinculados caso
possuam.
8.15.104.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar o cadastro de Dívidas. A pesquisa
pode ser realizada pelo: número da dívida, Descrição do credor, Especificação, Número do
ato, Data do reconhecimento, Data da apresentação, Tipo da dívida. Na listagem as
informações visíveis ao usuário são: Número da dívida, Credor, CPF ou CNPJ,
Especificação, Data do reconhecimento, Valor e identificador de dívida.
8.15.105.
Possibilitar ao usuário interagir com o cadastro de dívidas/precatórios,
realizando operações de edição e exclusão de dívidas/precatórios, através da listagem.
Permitir interação com a visualização do histórico, além de possibilitar a interação com
filtros que possibilitam listar apenas as "Dívidas", "Precatórios”, "Todos", ou apenas "Com
saldo".
8.15.106.
Permitir vincular Marcadores nos cadastros de dívidas, a fim de classificar,
identificar e organizar registros com características comuns entre si.
8.15.107.
Possibilitar ao usuário visualizar a descrição, o tipo e complemento do tipo, do
cadastro de tipo de dívida ao realizar o cadastro da dívida propriamente dita.
8.15.108.
Possibilitar ao usuário realizar o cadastro de "Em liquidação" que busca o
registro contábil no patrimônio de acordo com a ocorrência do fato gerador, não do
empenho. As informações necessárias ao preenchimento do cadastro devem ser seu
Número, sua Data, seu Valor, seus Comprovantes vinculados e suas Retenções caso
possuam.
8.15.109.
Possibilitar ao usuário o cadastro de precatórios que são requisições de
pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar de municípios, estados ou da União,
assim como de autarquias e fundações, o pagamento de valores devidos após condenação
judicial definitiva. O cadastro de precatórios se dá pelo ambiente de dívidas e seu cadastro
contém informações relacionadas às Datas do Precatório e de sua Apresentação, seu Valor,
Número de identificação, Tipo de precatório, a identificação do seu Credor, o ato
relacionado ao precatório, sua especificação, a(s) parcela(s) que o compõe(m) com seu(s)
respectivo(s) valor(es) e data(s) de vencimento, devendo permitir vincular marcadores
para agrupamento dos precatórios desejados.
8.15.110.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os cadastros de Precatórios. A
pesquisa por precatórios se dá por: Número, Descrição do credor, Especificação, Número
do ato, Data do precatório e Tipo de precatório. Na listagem, as informações visíveis ao
usuário são: Número do precatório, Credor, CPF ou CNPJ, Especificação, Data do
precatório, Valor e Identificador do precatório.
8.15.111.
Permitir personalizar o registro com informações complementares conforme
necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
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8.15.112.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de responsáveis através da
listagem, realizando a edição e exclusão do registro de responsáveis.
8.15.113.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os responsáveis. A pesquisa pode
ser realizada por: Nome, CPF, Cargo, Tipo de responsável e Situação. Na listagem, as
informações disponíveis são: Nome, Descrição do cargo, Tipo de responsável, Período da
responsabilidade e a Situação do responsável.
8.15.114.
Possibilitar ao usuário cadastrar responsáveis, pessoas que podem assumir
algum tipo de responsabilidade perante a Administração Pública ou fora dela,
respondendo sobre as informações de sua responsabilidade na entidade. Esses, podem
pertencer ao quadro de funcionários do órgão ou poderão ser terceiros que são
designados para exercer determinada função, por exemplo: um engenheiro, um técnico de
informática. Diante das características citadas dos responsáveis, permite-se informar o
período de responsabilidade mantida sob seu domínio, bem como os dados para cadastro
como seus dados pessoais (nome, RG, CPF, endereço, e-mail e telefone) e descrição do
cargo que ocupa.
8.15.115.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de Retenções podendo
realizar, através da listagem, operações de edição e exclusão de retenções, bem como
realizar a ativação de determinada retenção.
8.15.116.
Possibilitar ao usuário cadastrar Retenções que incidirão na execução
orçamentária da despesa. Devendo permitir ser marcado também se o pagamento será
antecipado ou não.
8.15.117.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar as Retenções. Permitir pesquisar as
retenções pela Descrição e pelo Tipo. Na listagem as informações da Descrição e Tipo
devem ser visíveis e passíveis de ordenação pelos usuários.
8.15.118.
Possibilitar ao usuário cadastrar Retenções extra orçamentárias que objetivam
criar e armazenar as Receitas Extra orçamentárias que futuramente incidirão na execução
Extra orçamentária das arrecadações e pagamentos extras. Seu cadastro deve em
informar sua Descrição, seu Tipo e Recursos vinculados.
8.15.119.
Possibilitar ao usuário cadastrar subempenhos. A funcionalidade objetiva
atender o cenário de resguardo de saldo não utilizado do empenho, objetivando ao
atendimento de realização de despesas executadas de forma fracionada. Assim, utiliza-se a
figura do subempenho para que não se destine saldo do empenho para outra finalidade
que não seja da despesa que está por se realizar. Este ato, portanto, ocorre antes da
realização da despesa (liquidação do empenho). Seu cadastro deve em informar o número
do empenho de referência, a sequência do subempenho, caso não queira a geração
automática, a Data, o Valor, sua Conta bancária e Especificação.
8.15.120.
Não permitir o cadastro de fornecedores duplicados com o mesmo CNPJ ou CPF.
8.15.121.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os credores. A pesquisa de credores
pode ser realizada pelo nome, CPF se pessoa física ou CNPJ se pessoa jurídica. Na listagem
as informações visíveis aos usuários são: Nome, Tipo de Pessoa, CPF/CNPJ, Data de
inclusão e Situação. As informações: Nome, Tipo de Pessoa e Data de inclusão, devem ser
passíveis de ordenação.
8.15.122.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de credores, podendo realizar
a edição ou exclusão de um registro de credor.
8.15.123.
Possibilitar ao usuário cadastrar os Credores da entidade. O Cadastro deve em
informar seu Nome, seu CPF/CNPJ, sua Data de inclusão, seu Endereço, seu Telefone, seu
e-mail e sua Profissão.
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8.15.124.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar despesas extras por meio da
listagem. A pesquisa por despesas extras pode ser realizada pelo: Número da despesa
extra, Credor, CPF ou CNPJ, Especificação, Classificação, por data de emissão ou ainda por
valor emitido. Na listagem, as informações visíveis aos usuários são: Credor, CPF ou CNPJ,
Especificação, Data de Emissão, Valor, Status e o Totalizador dos valores das despesas
extras por filtro.
8.15.125.
Possibilitar ao usuário interagir com o cadastro de Despesas extras através da
listagem. O usuário poderá realizar operações de pagar, editar, anular, excluir, emitir
relatório e emitir nota. Poderá ainda interagir com o histórico da despesa extra, onde além
de visualizar todas as tramitações da despesa extra, poderá interagir com as mesmas,
editando-as, excluindo-as ou anulando-as. Por último, existe a possibilidade de interação
com os filtros das despesas extras na listagem, onde o usuário poderá selecionar quais
despesas extras deseja visualizar, se "todas", "a pagar", ou "pagas".
8.15.126.
Possibilitar ao usuário realizar a baixa das despesas extras, com o objetivo de
efetivar o pagamento da despesa extra. O preenchimento do cadastro deve em informar
sua Data, sua Transação financeira, seu Número do documento, sua Conta bancária, seu
Recurso e seu Valor.
8.15.127.
Possibilitar ao usuário cadastrar despesas extras que são despesas cujo
pagamento depende de autorização legislativa, ou seja, não integra o orçamento público.
Resume-se à devolução de valores arrecadados sob o título de Receitas Extra
orçamentárias. O cadastro deve em informar seu Número, sua Data, seu Credor, sua
Especificação, sua Classificação, seu Valor, a Vinculação de suas origens, seu Vencimento,
suas Retenções, seus Comprovantes. Na baixa da Despesa extra deve ser informada a
Transação financeira vinculada, o Número do documento, o Valor da baixa, sua Conta
bancária, sua Fonte de recurso e o respectivo Valor da própria baixa.
8.15.128.
Possibilitar o controle dos saldos das despesas extras por: classificação e fonte
de recursos vinculadas a liquidações ou ordens de pagamentos, bem como a realização de
seu cadastro de forma dinâmica.
8.15.129.
Permitir a alteração das datas de vencimento dos empenhos visualizando a data
atual e a nova data de vencimento sem a necessidade de efetuar o estorno das liquidações
do empenho.
8.15.130.
Controlar os saldos das dotações orçamentárias em tempo real não permitindo
bloquear ou empenhar sem que exista saldo disponível.
8.15.131.
Possibilitar realizar o cadastro de empenhos objetivando atender o fluxo
operacional proporcionado pela Lei nº 4.320/64. As informações que constam nos
registros de empenhos devem ser: Número, a Data, Despesa, seu Desdobramento, seu
Recurso, detalhamento do recurso, Marcadores, Tipo do empenho, Valor; Especificação.
8.15.132.
Possibilitar visualização e pesquisa de empenhos através da listagem. Deve
permitir pesquisa por: Nome do credor, CPF ou CNPJ do credor, Especificação do
empenho, Número do empenho, número do em liquidação, número da liquidação, número
do pagamento, número do comprovante, número da anulação de empenho, número da
anulação do em liquidação, número da anulação da liquidação, número da anulação do
pagamento, número da despesa, número do convênio, número da diária, número da
dívida, número do precatório, Organogramas, Programas, Ações, Função, Subfunção, Conta
bancária, Retenções, Identificador, Tipo, Por data de emissão e valores emitidos. A
pesquisa deve permitir salvamento pelo usuário. As informações da listagem visíveis ao
usuário devem ser Credor, CPF ou CNPJ, Data do empenho, Valor, Especificação e estágio
do empenho e total empenhado no rodapé da página.
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8.15.133.
Permitir ao usuário interagir através de um painel com os registros oriundos do
serviço de interação de empenhos, possibilitando a efetivação do empenho, anulação de
empenho, em liquidação, anulação de em liquidação, liquidação e anulação de em
liquidação.
8.15.134.
Possibilitar ao usuário a sugestão dos mesmos marcadores vinculados ao
Recurso da Despesa da LOA, no empenho.
8.15.135.
Permitir ao usuário configurar a interação com a folha de pagamento
possibilitando as definições:
8.15.136.
Gerar liquidações de empenhos; - Eventos da folha: Representados por número,
descrição, tipos de eventos que pode ser provento ou desconto e organizador. Caso seja do
tipo desconto informações complementares serão possíveis como deduzir do valor bruto
do empenho, identificação da retenção, recurso e credor. Caso seja do provento apenas
deve ser identificado se o evento é de pagamento Extra orçamentário antecipado. Organizadores e relacionamentos: Representados por um registro de organizador por
descrição e relacionados a esta despesa, credor, organogramas e vínculos empregatícios. Encargos e relacionamentos: Representados por um registro de organizador por descrição
e relacionados a esta despesa, credor, organogramas e vínculos empregatícios. Deve
permitir também o registro direto sem ter que sair de cada item auxiliar a configuração
como credor, recurso, retenção, organograma e vínculo empregatício.
8.15.137.
Permitir ao usuário interagir através de um painel com os registros oriundos do
serviço de interação da Folha, possibilitando a efetivação do Empenho e Liquidação.
8.15.138.
Possibilitar ao usuário interagir com o cadastro de empenhos através da
listagem. Por meio da listagem, o usuário poderá editar e excluir empenhos, além de poder
realizar cópias de empenho, adicionar subempenho, adicionar liquidação, adicionar
pagamento, adicionar anulação, emitir relatório e emitir nota. Poderá ainda realizar filtros
por empenhos ou restos e empenhos a comprovar. O usuário poderá efetivar as etapas do
"em liquidação", "liquidação" e "pagamento", além de poder gerar um empenho
complementar. Através do saldo do empenho e subempenho, o usuário poderá verificar o
saldo individualizado do empenho e do subempenho, total empenhado e subempenhado,
liquidado, pago, comprovado em liquidação, a comprovar e apagar, com projeção "infinita"
ou até o fim do exercício financeiro. Através do histórico, o usuário poderá verificar todos
os trâmites do empenho e do subempenho, anulações de empenho e subempenho, em
liquidações e anulações, liquidações e anulações, pagamentos e anulações, comprovantes
vinculados, retenções, contas bancárias utilizadas nos pagamentos e forma de pagamento.
Além disso, através do histórico poderá anular, editar ou excluir determinada etapa do
empenho. Quando Através da listagem, o usuário poderá interagir com as etapas do
empenho, filtrando os empenhos por: Emitido, em liquidação, Liquidado, Pago. O usuário
deverá ter visão ampla da situação dos empenhos da entidade, permitindo identificar o
total de valores Inscritos em restos a pagar: Não processado, Processado, Não processado
em liquidação; Empenhado, Liquidado, Pago, Emitidos, Comprovados, A pagar não
liquidado, Anulados, Cancelados de restos, a pagar liquidado, Em liquidação, A Comprovar
e A pagar.
8.15.139.
Possibilitar ao usuário cadastrar um empenho complementar que objetiva
complementar o valor da diferença do empenho do tipo estimativo, quando esta diferença
for a maior.
8.15.140.
Possibilitar ao usuário a sugestão nos empenhos, dos mesmos marcadores da
Despesa da LOA e Despesa não prevista na LOA.
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8.15.141.
Possibilitar ao usuário identificar um empenho pelo seu vínculo, que pode ser:
Credor, Dívida, Precatório, Convênio, Processo administrativo, Contrato, Licitação, Diária e
Adiantamento.
8.15.142.
Possibilitar ao usuário cadastrar empenhos utilizando como identificador,
processos administrativos de exercícios anteriores.
8.15.143.
Possibilitar ao usuário cadastrar um empenho de contrato sem a existência de
um processo administrativo.
8.15.144.
Possibilitar ao usuário realizar o cadastro de liquidação, conforme dispõe o art.
63 da Lei nº 4.320/1964. As informações constantes do preenchimento do cadastro
devem ser no mínimo Número, Data, Valor, Especificação; Comprovantes vinculados,
respectivos Vencimentos e Retenções caso possua.
8.15.145.
Possibilitar ao usuário a opção de sugerir o texto da especificação do empenho
no cadastro da liquidação, sem a necessidade de digitação.
8.15.146.
Possibilitar ao usuário a sugestão do histórico do empenho para a liquidação,
sem haver a necessidade de digitação.
8.15.147.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar as origens de alterações de despesa
através da listagem. A pesquisa pode ser realizada pela descrição da origem e pelo
enquadramento. A informação da descrição e do enquadramento legal devem ser
passíveis de ordenação.
8.15.148.
Possibilitar ao usuário cadastrar as origens de alterações de despesa objetivando
determinar o enquadramento legal para as operações de alterações orçamentárias da
despesa. O preenchimento do cadastro deve informar sua Descrição e respectivo
Enquadramento legal.
8.15.149.
Possibilitar ao usuário interagir com o cadastro de origens de alterações da
despesa, podendo realizar através da listagem, operações de edição e exclusão de origens,
bem como realizar a ativação de determinadas origens.
8.15.150.
Permitir emitir prévia e geração automática de empenhos da folha de
pagamento.
8.15.151.
Possibilitar ao usuário realizar o cadastro de pagamento de empenho. As
informações necessárias ao preenchimento do cadastro devem ser seu Número, sua Data,
o Valor total do pagamento. As informações constantes na baixa devem ser sua Transação
financeira e respectivo Número do documento, Valor da baixa, Conta bancária, Recurso e
Valor.
8.15.152.
Efetuar os lançamentos automáticos das variações patrimoniais no momento da
liquidação de empenho e arrecadação da receita.
8.15.153.
Possibilitar ao usuário cadastrar regras contábeis específicas de planos de
contas (ex.: PCASP) ou definições de descartes para aplicação nos documentos
escrituráveis cabíveis. O cadastro deve informar sua Descrição, seu Status, o Documento
escriturável e sua Condição.
8.15.154.
Possibilitar ao usuário a utilização de validações de escrituração visando
armazenar e gerir as integridades contábeis dos registros contábeis mantidos no
ambiente de escrituração de documentos.
8.15.155.
Possibilitar ao usuário a Configuração de assinaturas, permitindo selecionar
quem assinará determinado documento ou relatório. Grupo: conforme grupos de
configuração de assinaturas e Assinantes: conforme registros de assinantes.
8.15.156.
Possibilitar ao usuário realizar a baixa da devolução de receitas, que deve
determinar a efetivação da devolução da receita. Os dados necessários ao preenchimento
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do registro devem ser sua Data, sua respectiva transação financeira, seu Número do
documento e sua Conta bancária.
8.15.157.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de Devoluções de receitas,
podendo realizar através da listagem, a edição, exclusão e o pagamento de uma devolução
de receita. O usuário ainda poderá interagir com os filtros da listagem, podendo selecionar
quais devoluções deseja visualizar, se"todas", "pagas" ou "a pagar".
8.15.158.
Possibilitar ao usuário realizar o cadastro de devolução de receitas, com a
possibilidade de seleção de transação financeira flexível e possibilidade de descrição da
finalidade bem como detalhamento de credor e receitas que foram fato gerador da
devolução. Deve ainda permitir um controle de baixa permitindo assim que devolução
possa ser registrada para posterior efetivação.
8.15.159.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar o cadastro de devoluções de
receitas através da listagem. A pesquisa pelas devoluções de receita pode ser realizada
por: Credor, CPF, CNPJ, Finalidade, Número da natureza da receita, Descrição da natureza
da receita, Número da conta bancária da entidade, Número da agência bancária da
entidade, banco e por períodos de pagamento. Na listagem as informações visíveis para os
usuários são: Credor, Finalidade, Número da natureza da receita, Descrição da natureza da
receita, Data da devolução, Data da baixa, Valor da devolução e Status da devolução.
Devendo ser possível visualizar o totalizador dos valores exibidos na listagem.
8.15.160.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de Diárias através da listagem,
realizando operações de edição, exclusão e visualização de diárias.
8.15.161.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar Diárias através da listagem. A
pesquisa das diárias pode ser realizada pelo Número, Credor, CPF, Finalidade ou ainda
pelo Organograma, além de poder pesquisar por intervalo de datas de emissão das diárias
e período de partida. Na listagem, as informações visíveis aos usuários são: Número,
Credor, CPF, Data, Destino e finalidade. A ordenação da listagem pode ser feita por:
Número, Credor, CPF, Data e Finalidade.
8.15.162.
Possibilitar ao usuário cadastrar Solicitação de diárias. Seu cadastro deve
informar seu Número, sua Data, seu Credor, seu Organograma, sua Finalidade, seu
Destino, Origem, Datas e Horários de partida e retorno, Natureza da diária, seu Valor
unitário e Quantidade.
8.15.163.
Possibilitar ao usuário cadastrar uma Solicitação de Diária com Identificador no
empenho, com isso, no momento de realizar um Empenho utilizando o identificador
"Diária", esse empenho ficará associado à solicitação da diária.
8.15.164.
Possibilitar ao usuário interagir com o cadastro de Lançamento de receitas,
podendo realizar através da listagem, a edição, exclusão, a anulação parcial ou total do
Lançamento da receita, bem como, consultar o histórico com a movimentação temporal
dos acontecimentos dos lançamentos.
8.15.165.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os lançamentos de receitas através
da listagem. A pesquisa pode ser feita pelo: Número da natureza da receita, Descrição da
natureza da receita e Descrição do Lançamento. Na listagem as informações visíveis para o
usuário são: Número e Natureza da receita, Descrição do lançamento, Valor, Data, status
(Anulada parcial e Anulada Total). Permitindo a visualização do total dos valores da
listagem exibida.
8.15.166.
Possibilitar ao usuário cadastrar o lançamento de receitas consistindo no
registro de valores a receber de determinadas receitas da entidade. Conforme Art. 53 da
Lei nº 4.320/64. Seu cadastro deve informar a data, sua receita vinculada, o valor e
descrição.
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8.15.167.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de localizadores por meio da
listagem, podendo realizar operações de edição e exclusão de localizadores.
8.15.168.
Possibilitar ao usuário cadastrar localizadores por meio de uma descrição,
conforme a necessidade da entidade.
8.15.169.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os localizadores por meio da
listagem. A pesquisa pode ser feita pela Descrição do localizador. A informação da
descrição deve ser visível e passível de ordenação pelo usuário na listagem.
8.15.170.
Possibilitar ao usuário utilizar marcadores nos cadastros de Contas Bancárias,
Despesas extras, Despesas e Receitas não previstas na LOA, podendo, conforme o caso,
classificar, identificar ou organizar os cadastros supracitados, conforme sua necessidade.
8.15.171.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de ordenadores da despesa
através da listagem, permitindo realizar a edição e exclusão do registro de ordenadores de
despesa.]
8.15.172.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os ordenadores da despesa. A
pesquisa pode ser realizada pelo nome, CPF, número do organograma ou descrição do
organograma. A listagem dos ordenadores, deve ser destacada pelo Nome, CPF e
Organograma do ordenador.
8.15.173.
Possibilitar ao usuário cadastrar os ordenadores da despesa, que são autoridades
cujo seus atos resultam em emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento
ou dispêndio de recursos. O cadastro deve informar seu Nome, seu CPF, seu Organograma
vinculado, seu Período de Responsabilidade (Data Inicial e Data Final) e o Motivo da baixa
caso ocorra.
8.15.174.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de organogramas, realizando
operações de edição e exclusão de organogramas por meio da listagem.
8.15.175.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os organogramas através da
listagem. A pesquisa de organogramas pode ser realizada pelo Número, Descrição e Tipo
de administração. Na listagem essas informações devem ser visíveis aos usuários.
8.15.176.
Possibilitar ao usuário cadastrar organogramas que visam atender a organização
estrutural da entidade. O cadastro deve informar o Número, a Descrição e seu Tipo de
administração.
8.15.177.
Possibilitar ao usuário realizar a configuração do momento que irá realizar as
retenções da entidade, que pode ser: na liquidação, no pagamento ou individual por
retenção.
8.15.178.
Possibilitar ao usuário criar e configurar as Classificações contábeis no intuito de
contribuir na construção de relatórios e demais artefatos.
8.15.179.
Permitir inscrever as contas contábeis automaticamente no Sistema de
Compensação dos empenhos de adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento
de baixa respectivo, quando da prestação de contas.
8.15.180.
Possibilitar ao usuário efetuar a prestação de contas de adiantamento de
suprimentos de fundos e de diárias. A prestação de contas do adiantamento deve ser
realizada pela interação do usuário com o ambiente de listagem, sendo que na efetiva
prestação de contas deverão ser informados o respectivo Número e Data da prestação, os
comprovantes das despesas vinculadas e seus respectivos valores. Permitindo efetuar a
devolução de valores não utilizados, caso existam.
8.15.181.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de Programas através da
listagem, podendo o usuário realizar a edição ou a exclusão do cadastro de um programa.
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8.15.182.
Possibilitar ao usuário cadastrar Programas de governo conforme necessidade
da entidade. O cadastro deve informar seu Número e descrição, seu Público alvo, seus
Objetivos, Justificativa, Diretrizes, Responsável, e Horizonte temporal.
8.15.183.
Possibilitar ao usuário visualizar, ordenar e pesquisar os Programas de governo
por meio do Número, Descrição, Público alvo e Objetivos por meio de listagem. Na
listagem as informações Número, Público alvo e Objetivos devem ser visíveis e passíveis
de ordenação.
8.15.184.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar a Programação financeira da
despesa através da listagem. A pesquisa da Programação da despesa pode ser realizada
por: Número da despesa, Número da ação, Descrição da ação, Natureza da despesa,
Número da natureza da despesa, Descrição do organograma e Número do organograma.
Na listagem, as informações visíveis ao usuário são: Número da despesa, Natureza da
despesa, Descrição da natureza da despesa, Descrição do organograma, Número do
organograma, Valor da despesa na LOA (Lei Orçamentária Anual), Valor programado,
Status da despesa, Total programado e Detalhe por mês da programação pelo filtro
realizado.
8.15.185.
Possibilitar ao usuário interagir com o cadastro de Programação da despesa
através da listagem. O usuário poderá realizar filtros da Programação financeira da
despesa por: "A programar", "Programado" ou "Todos". Além disso, poderá realizar a
programação financeira mensal da Meta financeira estipulada na LOA (Lei Orçamentária
Anual), tendo como opção, o rateio do valor por 12 meses.
8.15.186.
Possibilitar ao usuário realizar a Programação financeira da despesa,
objetivando especificar e visualizar a Programação financeira mensal para cada Receita da
LOA (Lei Orçamentária Anual). Possibilitar a realização da programação independente do
status da LOA apresentando as despesas cujos status não sejam em elaboração. Caso após
existir a programação efetuada e a respectiva despesa sofrer alterações no seu valor deve
ser notificado na listagem a alteração, e após usuário salvar novamente o registro a
mensagem deve ser ocultada. Caso a despesa da LOA for excluída a programação deve ser
excluída.
8.15.187.
Possibilitar ao usuário interagir com o cadastro de Programação da receita
através da listagem. O usuário poderá realizar filtros da Programação financeira da receita
por: "A programar", "Programado" ou "Todos". Além disso, poderá realizar a Programação
financeira mensal da Meta financeira estipulada na LOA (Lei Orçamentária Anual), tendo
como opção, o rateio do valor por 12 meses.
8.15.188.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar a Programação financeira da
receita através da listagem. A pesquisa da Programação da receita pode ser realizada por:
Descrição da natureza da receita, Número da natureza da receita, Descrição do
organograma e Número do organograma. Na listagem, as informações visíveis ao usuário
são: Natureza da receita, Descrição da natureza da receita, Descrição do organograma e
Número do organograma, valor da receita na LOA (lei Orçamentária Anual), Valor
programado, Status da receita, Total programado e Detalhe por mês da programação pelo
filtro realizado.
8.15.189.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de Receitas Extra
orçamentárias através da listagem. Através da listagem, o usuário poderá realizar ações
de: edição e exclusão, além de poder ativar determinadas Receitas Extra orçamentárias
para determinado exercício.
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8.15.190.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar as Receitas Extra orçamentárias
através da listagem. A pesquisa pode ser realizada pela Descrição. Na listagem, as
informações visíveis e passíveis de ordenação são: Descrição e Tipo.
8.15.191.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de administração de recursos,
realizando operações de edição e exclusão de administração de recursos por meio da
listagem.
8.15.192.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de Recursos, realizando
operações de edição e exclusão de recursos por meio da listagem.
8.15.193.
Possibilitar ao usuário cadastrar a Administração de recursos, onde devem ser
informadas as contas bancárias administradoras dos recursos e quais retenções extras são
administradas por esses recursos. O cadastro deve informar o Recurso, a Conta bancária
administradora e a respectiva Retenção Extra orçamentária administrada.
8.15.194.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar as administrações de recursos
através da listagem. A pesquisa pode ser realizada pelo número do recurso. Na listagem, a
informação do recurso (número + descrição), conta bancária administradora
(banco+agência+conta) e retenção Extra orçamentária ficam visíveis aos usuários. A
informação do recurso pode ser ordenada pelo usuário.
8.15.195.
Possibilitar ao usuário cadastrar as Configurações para os Recursos. O cadastro
da configuração deve informar a Descrição da configuração, enumerar de forma distinta
os recursos de superávit financeiro, e definir os Níveis (limite de 6 níveis e com limite
total de 30 dígitos). Caso marcada a opção "Enumerar de forma distinta os recursos de
superávit" no recurso será possível ao usuário vincular o recurso de superávit financeiro.
Caso esta opção esteja desmarcada, para todos os recursos criados da configuração o
sistema registra de forma automática os recursos de superávit com o mesmo número para
futura utilização na execução orçamentária, sem a necessidade de criação por parte dos
usuários. Em um exercício, permitir colocar em uso uma configuração, tornando recursos
válidos para utilização no exercício.
8.15.196.
Possibilitar ao usuário cadastrar Recursos que representam as fontes financeiras
que deverão sustentar e assegurar o desenvolvimento do plano de ação e atingir o
objetivo do governo. O cadastro deve informar seu Número (Respeitando a formatação
prévia da configuração de recursos), seu Tipo (Ordinário e Vinculado), sua Descrição e se
trata de um Recurso de superávit financeiro (somente habilitado se na configuração de
recursos estiver marcada a opção "Enumerar de forma distinta os recursos de superávit").
8.15.197.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os Recursos por meio da listagem. A
pesquisa por Recursos pode ser efetuada pelo seu número, sua descrição, seu marcador
vinculado e pelo tipo. Na listagem as informações do número, descrição e tipo ficam
visíveis aos usuários.
8.15.198.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de administração,
realizando operações de edição e exclusão por meio da listagem.
8.15.199.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os tipos de administração através
da listagem. A pesquisa pode ser realizada pela descrição. Na listagem a informação da
descrição deve ser visível ao usuário e passível de ordenação.
8.15.200.
Possibilitar ao usuário cadastrar tipos de administração que serão utilizados
para definir a classificação dos organogramas da entidade. O cadastro deve preencher
uma Descrição, a Natureza jurídica, o Tipos de administração vinculada assim como seu
respectivo Poder.
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8.15.201.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de alterações de
receitas podendo realizar, através da listagem, operações de edição e exclusão, bem como
realizar a ativação de determinado tipo de alteração de receita.
8.15.202.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os tipos de alterações de receita
através da listagem. A pesquisa dos tipos de alterações pode ser realizada pela descrição e
pelo tipo. Na listagem, a descrição e o tipo de alteração devem ser visíveis ao usuário e
passíveis de ordenação.
8.15.203.
Possibilitar ao usuário cadastrar tipos de alterações da receita, utilizados nas
alterações orçamentárias das receitas propriamente ditas. O cadastro deve informar uma
Descrição, e seu Tipo (Reestimativa ou Atualização Monetária), objetivando alterar o valor
previsto da Receita.
8.15.204.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de bloqueios,
podendo realizar através da listagem, operações de edição e exclusão, bem como realizar a
ativação de determinados tipos de bloqueios.
8.15.205.
Possibilitar ao usuário cadastrar tipos de bloqueios, que objetivam classificar
bloqueios orçamentários propriamente ditos utilizados pela entidade. O cadastro deve
informar somente sua Descrição.
8.15.206.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os tipos de bloqueios através da
listagem. A pesquisa pode ser realizada pela descrição. Na listagem a informação da
descrição deve ser visível e passível de ordenação pelo usuário.
8.15.207.
Possibilitar ao usuário cadastrar os tipos de comprovantes que serão utilizados
no cadastro de comprovantes para identificar o tipo de documento fiscal (Nota fiscal,
Sentença Judicial, Guia de recolhimento, Outros, Recibo, Fatura, Bilhete de passagem,
Cupom fiscal, Conhecimento). O preenchimento do cadastro deve informar sua Descrição
e respectivo Tipo (NF-Nota fiscal, SJ-Sentença Judicial, GR-Guia de recolhimento, OUOutros, RE-Recibo, FA-Fatura, BP-Bilhete de passagem, CF-Cupom fiscal e CNConhecimento).
8.15.208.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os tipos de comprovante através da
listagem. A pesquisa dos tipos de comprovantes pode ser realizada pela descrição e pelo
tipo. Na listagem as informações da descrição e do tipo de comprovante devem ser visíveis
ao usuário e passíveis de ordenação.
8.15.209.
Possibilitar ao usuário interagir com o cadastro de tipos de comprovantes,
realizando operações de edição e exclusão, através da listagem.
8.15.210.
Permitir personalizar o registro com informações complementares conforme
necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.15.211.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de dívidas, realizando
operações de edição e exclusão de tipos de dívidas, através da listagem.
8.15.212.
Possibilitar ao usuário cadastrar tipos de dívidas, que serão utilizadas nos
cadastros de dívidas propriamente ditas como forma de classificar a mesma. O cadastro
deve informar uma Descrição, seu Tipo (Empréstimo, Financiamento, Dívida mobiliária,
Recebimento antecipado de valores, Arrendamento mercantil (leasing), ARO - Antecipação
de Receita Orçamentária e Confissão de dívida). Além do Complemento do tipo podendo
ser Interno ou Externo.
8.15.213.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os tipos de dívidas através da
listagem. A pesquisa pode ser realizada pela descrição, pelo tipo e pelo complemento do
tipo. Na listagem, as informações da descrição, tipo e complemento do tipo devem ser
visíveis e passíveis de ordenação pelo usuário.
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8.15.214.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de precatórios,
realizando operações de edição e exclusão de tipos de precatórios através da listagem.
8.15.215.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os tipos de precatórios através da
listagem. A pesquisa pelos tipos de precatório pode ser realizada através da descrição e
pelo tipo. Na listagem as informações da descrição e tipo devem ser visíveis e passíveis de
ordenação pelo usuário.
8.15.216.
Possibilitar ao usuário cadastrar tipos de precatórios que serão utilizados para
classificar os precatórios propriamente ditos. O cadastro deve informar a Descrição, e seu
Tipo, podendo o mesmo ser Ordinário ou Especial.
8.15.217.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de responsáveis,
realizando operações de edição e exclusão por meio da listagem
8.15.218.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os tipos de responsáveis. A
pesquisa dos tipos de responsáveis pode ser realizada pela descrição. Na listagem a
informação da descrição deve ser visível ao usuário e passível de ordenação.
8.15.219.
Possibilitar ao usuário cadastrar os tipos de responsáveis que complementa o
cadastro de responsáveis propriamente ditos. O cadastro deve permitir informar sua
Descrição.
8.15.220.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de transações financeiras
podendo realizar, através da listagem, operações de edição e exclusão, bem como realizar
a ativação de determinadas transações financeiras.
8.15.221.
Possibilitar ao usuário cadastrar transações financeiras, utilizadas para
classificar as operações que envolvem as transações financeiras da entidade. Seu cadastro
deve informar a Descrição e seu Tipo (Crédito Bancário, Débito automático, Ordem
Bancária, Cheque, Dinheiro, Transferência, Bem Patrimonial, Obrigação e Inexistente).
8.15.222.
Possibilitar visualizar e pesquisar as transações financeiras através das
listagens. A pesquisa pode ser realizada pela descrição e pelo tipo. Na listagem, a descrição
e o tipo devem ser visíveis e passíveis de ordenação pelos usuários.
8.15.223.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de unidades de medidas,
realizando operações de edição e exclusão, através da listagem.
8.15.224.
Possibilitar ao usuário cadastrar unidades de medidas que serão utilizadas em
outras funcionalidades cadastrais do sistema. As informações necessárias ao
preenchimento do cadastro são sua Abreviatura e Descrição.
8.15.225.
Possibilitar ao usuário a visualização e pesquisa das unidades de medidas
através da listagem. A pesquisa pode ser realizada pela abreviação ou pela descrição. Na
listagem, as informações da abreviatura e descrição devem ser disponibilizadas para o
usuário, e passíveis de ordenação.
8.15.226.
Verificar estruturação da configuração de fases de encerramento de exercício.
8.15.227.
Possibilitar ao usuário reabrir o período contábil após encerrado. Através do
próprio ambiente de escrituração contábil, o usuário poderá reabrir o período contábil,
onde uma vez reaberto o período não ficará mais restrito para escrituração.
8.15.228.
Possibilitar ao usuário realizar o encerramento do período contábil. Através
dessa funcionalidade, pelo ambiente de escrituração de documentos contábeis, permitir
realizar o encerramento do período contábil, onde uma vez encerrado, este período ficará
restrito para escriturações contábeis. O encerramento de período deve informar a data
para o encerramento.
8.15.229.
Permitir a anulação de empenhos estimativos para que os mesmos não sejam
inscritos em restos a pagar.
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8.15.230.
Permitir a transferência dos saldos de balanço para o exercício seguinte, no
encerramento do exercício.
8.15.231.
Não permitir a exclusão de lançamentos contábeis automáticos da execução
orçamentária.
8.15.232.
Possibilitar ao usuário cadastrar Eventos contábeis objetivando configurar
roteiros pré-definidos para a realização da escrituração contábil conforme particularidade
de cada documento escriturável. O cadastro de Eventos deve informar o Número do
evento, seu Título, sua Vigência, o respectivo Documento escriturável, sua Abrangência,
sua Aplicabilidade, sua Condição deve ser a definição de um script para reconhecimento
da escrituração, a descrição de seu Histórico, o Histórico de Estorno. No Roteiro Contábil
devem ser informadas as Contas contábeis integrantes do Roteiro, seu Tipo (Débito ou
Crédito), seu Par e Desdobramento caso possua.
8.15.233.
Possibilitar ao usuário configurar o plano de contas conforme determina a
legislação Federal ou de seu Estado. Deve informar a Descrição da sua configuração, seu
Nível (limitado até 30 níveis), uma Descrição, a Quantidade de dígitos (limitado até 10
dígitos), o Separador podendo ser ponto, hífen ou barra. Permitir no exercício, colocar em
uso uma configuração, tornando o plano de contas válido para utilização no exercício.
8.15.234.
Possibilitar ao usuário interagir com as Contas contábeis do Plano de contas
através da listagem. O usuário poderá realizar operações de edição, exclusão e de
desdobramento de contas.
8.15.235.
Possibilitar ao usuário cadastrar contas contábeis no Plano de Contas conforme
determina sua Legislação aplicada, seja ela Federal ou Estadual. O cadastro de contas
contábeis deve informar a Máscara da conta, seu Tipo (Sintético ou Analítico), seu Período
de vigência, sua Descrição e descrever sua Função.
8.15.236.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar contas contábeis do plano de
contas através da listagem. A pesquisa por contas contábeis do plano de contas pode ser
realizada pela Descrição e pela Máscara. Na listagem as informações disponíveis ao
usuário devem ser a Máscara da conta e sua Descrição.
8.15.237.
Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de
desdobramento do Plano de Contas.
8.15.238.
Possibilitar ao usuário interagir com a escrituração contábil através do ambiente
de escrituração. Através do ambiente de escrituração, permitir a interação com os filtros
do ambiente, podendo selecionar os documentos por: "Todos", "Escrituráveis",
"Descartado", "Atrasado", "Não escriturado", "Inconsistente" ou "Escriturado". Permitindo
realizar a interação com o calendário, podendo realizar filtros e pesquisas por mês ou por
dia selecionado. O usuário ainda poderá realizar operações de escriturar, reescriturar,
descartar, apagar ou editar documentos, além de poder realizar fechamentos e abertura
de períodos.
8.15.239.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar a escrituração de documentos
através da listagem. A pesquisa por escrituração contábil pode ser feita pela descrição ou
ainda por documento escriturável. Na listagem as informações visíveis ao usuário são:
Documento escriturado e seus detalhamentos, descrição, data da escrituração, valor, e
status do documento.
8.15.240.
Possibilitar ao usuário realizar o cadastro de Lançamentos de Abertura que
dentre outros, devem ser os lançamentos dos resultados acumulados de exercícios
anteriores e inscrição de restos a pagar.
8.15.241.
Possibilitar ao usuário realizar o cadastro dos saldos contábeis iniciais. Através
do ambiente de escrituração de documentos, permitindo realizar os lançamentos de
Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br CNPJ
83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 – Rua Getúlio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 São Domingos – SC.
Página 168 de 287

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1350

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Secretaria de Administração e Fazenda
inscrição de saldos nas contas contábeis. O cadastro deve informar a conta contábil, o tipo
de lançamento, valor, Fase e histórico do lançamento.
8.15.242.
Permitir ao usuário interagir com os registros de interação através do ambiente
de escrituração com as mesmas características de um documento interno. Os documentos
passíveis desta interação são: Inscrição de Dívida Ativa, Cancelamento de Dívida Ativa,
Prescrição de Dívida Ativa, Desconto de adiantamento de férias, Desconto de
adiantamento de décimo terceiro salário, Desconto de adiantamento de remunerações.
Apropriação de férias, Apropriação de décimo terceiro salário, Apropriações diversas,
Baixa de apropriação de férias, Baixa de apropriação de décimo terceiro salário e Baixa de
apropriações diversas.
8.15.243.
Possibilitar ao usuário realizar o cadastro de Lançamento Contábil de forma
manual. Através do ambiente de escrituração contábil, há a possibilidade de realizar os
lançamentos contábeis que não são contemplados por rotinas do sistema, seja por motivos
de ajustes ou por razões legais. O cadastro deve compor o Número do lançamento, sua
data, seu histórico, suas contas contábeis, seu tipo, valor e par. Nessa funcionalidade, o
usuário também tem a possibilidade de informar um roteiro contábil pré-definido
utilizando os eventos contábeis.
8.15.244.
Possibilitar ao usuário estornar um lançamento contábil, que deve reverter a
escrituração de lançamentos contábeis já existentes. Seu cadastro deve informar o
Lançamento contábil desejado, sua data de estorno, seu histórico e valor.
8.15.245.
Possibilitar ao usuário descartar registros de interações nos serviços de
empenhos, bloqueios/desbloqueios, arrecadações e escrituração.
8.15.246.
Possibilitar ao usuário realizar diversos filtros no ambiente de escrituração
contábil, tais como: Mês e dia, por documento escriturado e por status (descartado,
atrasado, não escriturado, inconsistente e escriturado).
8.15.247.
Possibilitar ao usuário escriturar contratações com as informações do tipo e
descrição do "tipo de objeto".
8.15.248.
Possibilitar ao usuário recepcionar/armazenar os documentos enviados pelos
departamentos competentes para proceder com a escrituração contábil. O ambiente de
escrituração deve ser responsável pela escrituração contábil de todas as rotinas do
sistema. Todos as operações passíveis de escrituração, serão abrangidas e registradas no
ambiente. O ambiente recepcionará tanto documentos do próprio sistema Contábil como
documentos advindos de outros sistemas. A materialização do registro contábil no
ambiente de escrituração, se dá através do estímulo de cada documento. Por exemplo, ao
salvar um empenho, o registro contábil já deverá imediatamente, estar no ambiente de
escrituração, o mesmo acontece com a liquidação, pagamento, subempenho e etc.
8.15.249.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de contas correntes contábeis
através da listagem. O usuário poderá realizar operações de edição e exclusão de conta
corrente, adição, edição e exclusão de conta contábil.
8.15.250.
Possibilitar ao usuário cadastrar Contas correntes contábeis que têm como
objetivo criar toda a configuração de Contas correntes, desde seu lote, seus componentes,
como também suas configurações. O cadastro deve compor informar sua Descrição, seu
Lote, sua Vigência e os componentes que o integram.
8.15.251.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os Contas correntes contábeis. A
pesquisa pode ser realizada por: Lote, Máscara da conta contábil, Descrição da conta
corrente e sua composição. Na listagem, as informações visíveis são: Descrição, Lote,
Componente e Conta contábil.
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8.15.252.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar assinantes. A pesquisa pode ser
feita por: Nome, CPF ou função do assinante. Na listagem, as informações: Nome, CPF e
Função do assinante, devem ser visíveis e passíveis de ordenação.
8.15.253.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de assinantes através da
listagem, podendo o usuário realizar a edição e exclusão de um assinante.
8.15.254.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar Assinaturas. Na listagem, a
pesquisa de Assinaturas pode ser feita por Descrição do grupo de assinatura, Nome do
assinante ou ainda pelo CPF do assinante. Os assinantes, seus respectivos CPF´s e grupo ao
qual se enquadram, podem ser visualizados facilmente pela listagem.
8.15.255.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de Assinaturas através da
listagem, permitindo a edição, exclusão e até mesmo realizar a cópia das Assinaturas.
8.15.256.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de endereços, realizando
operações de edição e exclusão, através da listagem.
8.15.257.
Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os endereços através da listagem.
Na listagem as informações devem ser visíveis e passíveis de ordenação pelo usuário. A
pesquisa pode ser realizada: Por logradouros: - Tipo, Nome, CEP e Município. Por
condomínios: - Nome, Logradouro, número, Bairro e CEP. Por Loteamento: - Nome, Bairro,
Município e Distrito. Por Bairros: - Nome e Município. Por Distrito: - Nome e Município.
Por Estado: - Nome, Sigla, Código do IBGE e País. Por Municípios: - Nome, Estado, Sigla,
Código do IBGE e Código SIAFI.
8.15.258.
Possibilitar ao usuário cadastrar endereços previamente, que serão utilizados
em diversas funcionalidades do sistema como por exemplo: Cadastro de credores e
Cadastro de responsáveis. O cadastro deve compor o preenchimento dos dados de
Logradouros Condomínios, Loteamentos, Bairros, Distritos, Estados e Municípios.
8.15.259.
Permitir personalizar o registro com informações complementares conforme
necessidade da entidade, selecionando o tipo de dado que pode ser Área de Texto, CNPJ,
CPF, Data, Data/Hora, E-Mail, Hora, Inteiro, Lista de seleção, Múltipla Seleção, Telefone,
Texto e Valor (Fracionário), Descrição, Tamanho, Dica de preenchimento quando o tipo de
dado exigir e ainda indicar se deve ser de preenchimento obrigatório ou não. Deve
possibilitar também o agrupamento destes dados e a sua publicação entre as entidades.
8.15.260.
Possibilitar ao usuário emitir o Balancete Dinâmico, permitindo controlar
através de filtros a consulta aos lançamentos e movimentações das contas contábeis.
Possibilitando visualizar os lançamentos das contas conforme o filtro, apresentando em
forma de razão da conta, as movimentações da conta analítica em questão. Os filtros
possíveis para emissão do balancete dinâmico devem ser por Período: Anual, Mensal e
Diário; Grupo, Conta, Visão, apenas saldo atual, Conta corrente, Componente, Registro
contábil, Totalizador por dia, Saldos iniciais, abertura, diários, encerramento e
documentos escriturados.
8.15.261.
Possibilitar ao usuário a emissão e utilização de relatórios anuais obrigatórios Lei 4.320/86:
8.15.261.1.AN-01 - Demonstrativo Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas AN-02 Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas
8.15.261.2.AN-02 - Receita segundo as Categorias Econômicas
8.15.261.3.AN-06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
8.15.261.4.AN-08 - Dem. Despesas por Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo
8.15.261.5.AN-09 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
8.15.261.6.AN-15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
8.15.261.7.AN-16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna/Extern
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8.15.262.
Possibilitar ao usuário emitir e utilizar relatórios legais da LRF - Lei de
Responsabilidade Fiscal.
8.15.263.
Relatório Resumido da Execução Orçamentárias:
8.15.263.1.Anexo 1 - Balanço Orçamentário
8.15.263.2.Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
8.15.263.3.Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
8.15.263.4.Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
8.15.263.5.Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
8.15.263.6.Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
8.15.263.7.Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino - MDE
8.15.263.8.Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com
Saúde
8.15.263.9.Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
8.15.263.10.Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária
8.15.263.11.8.2.263 Relatório de Gestão Fiscal:
8.15.263.12.Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios
8.15.263.13.Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL
8.15.263.14.Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
8.15.263.15.Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito
8.15.263.16.Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
8.15.264.
Permitir configuração da despesa e da receita para controles, como de gastos
com educação (Lei 9424/1996), FUNDEB (Lei 9394/1996), saúde, pessoal e renúncia de
receitas
8.15.265.
Possibilitar ao usuário emitir Relatórios Gerenciais, tais como: - Relatório de
Arrecadações orçamentárias; - Relatório de Arrecadações Extra orçamentárias; - Relatório
do comparativo da Receita orçada e arrecadada.
8.15.266.
Possibilitar ao usuário a emissão e utilização de relatórios mensais
8.15.267.
Emitir as razões analíticos de todas as contas integrantes dos Sistemas
Financeiro, Patrimonial e de Controle.
8.15.268.
Emitir relatório das notas extra orçamentárias emitidas, estornadas e pagas,
consolidando por entidade.
8.15.269.
Permitir emissão da receita por fontes e legislação.
8.15.269.1.Anexos da Lei 4.320:
8.15.269.2.Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Lei 4320/64).
8.15.269.3.Anexos da Lei 4.320:
8.15.269.4.Anexo 13 - Balanço Financeiro (Lei 4320/64 art.103).
8.15.270.
Emitir Livro Razão e Livro Diário com termo de abertura e encerramento.
8.15.271.
Permitir a emissão de anexos em atendimento a Resolução do Tribunal de
Contas.
8.15.272.
Permitir a emissão de relatórios de restos a pagar inscritos, processados e pagos
separado por ano, em processados e não processados, agrupado por função, subfunção,
elemento totalizando cada agrupamento e consolidando por entidade.
8.15.273.
Permitir a emissão de relatórios de empenhos emitidos, liquidados e pagos
consolidando por entidade.
8.15.274.
Possibilitar ao usuário a geração de arquivos para o SICONFI: Resultantes da
Execução Orçamentária ANEXO 1 - Balanço Orçamentário ANEXO 2 - Demonstrativo da
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Execução das Despesas por Função/Subfunção ANEXO 3 - Demonstrativo da Receita
Corrente Líquida ANEXO 6 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal ANEXO 7 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão ANEXO 13 - Demonstrativo das
Parcerias Público-Privadas Gestão Fiscal ANEXO 1 - Demonstrativo da Despesa com
Pessoal ANEXO 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores ANEXO 2 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL ANEXO 4 - Demonstrativo das
Operações de Crédito
8.15.275.
Possibilitar ao usuário gerar informações do sistema Contábil para o SIOPE
8.15.276.
Disponibilizar aos usuários recursos para permitir a criação e geração de
arquivos de forma flexibilizada.
8.15.277.
Disponibilizar ao usuário recursos para permitir a criação e emissão de
relatórios de forma flexibilizada.
8.15.278.
Possibilitar ao usuário emitir notas e relatórios a partir dos próprios ambientes
do sistema
8.15.279.
Possibilitar ao usuário cadastrar os assinantes dos diversos documentos e
relatórios do sistema. O cadastro deve compor o Nome do assinante, seu CPF, sua Função
e Complemento. Permitir realizar consulta por pessoas previamente registradas buscando
pelos documentos de identificação pessoal tais como o CPF, RG, PIS, etc.
8.15.280.
Possibilitar ao usuário realizar a interação entre os sistemas Contábil e Compras,
permitindo interagir com registros de empenhos, anulações de empenhos, em liquidação,
anulações de em liquidação, liquidação e anulações de liquidação.
8.15.281.
Possibilitar ao usuário utilizar alterações contratuais do tipo "aditivo" ou
"apostilamento" via interação com o compras; na emissão de empenhos; arrecadações,
bem como na escrituração desses documentos.
8.15.282.
Possibilitar ao usuário efetuar a interação de Empenhos do sistema Contábil com
o Compras dispensando-o de informar um processo administrativo.
8.15.283.
Possibilitar ao usuário realizar a interação entre os sistemas Contábil e Folha de
Pagamento, tornando possível a interação com o cadastro de empenhos da folha sem a
necessidade de digitação. Permitir a geração prévia dos empenhos possibilitando
manutenções dos registros antes da efetivação.
8.15.284.
Possibilitar ao usuário enviar dados do sistema contábil para o portal da
transparência, visando a disponibilização em tempo real, das informações
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira dos municípios.
8.15.285.
Possibilitar ao usuário informar o contrato em empenhos que possuem
identificador "Credor"
8.15.286.
Possibilitar a sugestão do recurso na baixa do pagamento do empenho extra com
o mesmo recurso informado no empenho. Se o recurso do empenho estiver desdobrado,
considera-se o desdobramento.
8.15.287.
Criar fontes de dados para construção de relatórios.
8.15.288.
Permitir a emissão dos relatórios conforme Portaria n° 389 – 2019
8.15.289.
Possibilitar ao usuário gerar informações da Matriz de Saldos Contábeis.
8.15.290.
Possibilitar ao usuário a realização da prestação de contas para o Tribunal de
Contas, por meio do envio de arquivos via webservice.
8.15.291.
Possibilitar a gestão de permissões de acessos, funcionalidades e ações por
usuários e grupos de usuários, a partir de uma ferramenta de acessos
8.15.292.
Permitir acessar outros sistemas de forma dinâmica partindo do atual logado
pelo usuário por meio de uma janela de contexto que exiba outros sistemas.
8.15.293.
Permitir ao usuário trocar de Entidade sem sair do sistema.
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8.15.294.
Possibilitar ao usuário alterar a entidade logada no sistema rapidamente.
8.15.295.
Possibilitar ao usuário cadastrar entidades que são a representação jurídica da
corporação que possui a licença do software, além da representação jurídica e legal da
entidade em si. A efetivação da entidade proprietária depende de uma licença de uso do
software. O cadastro deve compor a Imagem(brasão) da entidade, seu Nome, seu CNPJ,
seu Município, sua Sigla, sua Natureza jurídica, seu Endereço, seu Número, Complemento,
Bairro, CEP, E-mail, Site, Telefone, Fax, Horário de Funcionamento, Esfera de governo,
Identificador de entidade, RPPS e Fuso horário.
8.15.296.
Possibilitar a criação de relatórios personalizados a partir de uma ferramenta de
relatórios
8.15.297.
Permitir ao usuário realizar o registro dos tipos de certidões expedidas por
órgãos, ao informar uma descrição, utilizadas no cadastro de certidões dos convênios.
8.15.298.
Permitir ao usuário realizar o cadastro de comprovantes que poderão ser
vinculados a diversos cadastros do sistema, ao informar qual o tipo, o número e a série do
comprovante, bem como, a data da emissão, o código de validação, o credor, o valor e uma
descrição da finalidade do mesmo.
8.15.299.
Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de comprovantes por meio da
listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.300.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos comprovantes cadastrados, ao
informar o respectivo convenente, seu CPF ou CNPJ, bem como, o número, o tipo ou a
finalidade do comprovante demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a
informação da pesquisa, bem como, o valor bruto e líquido, ensejando maior visibilidade
das informações que o usuário necessitar.
8.15.301.
Permitir a pesquisa dos responsáveis cadastros ao informar um nome, CPF ou
tipo de sua ocupação, demonstrando-os por meio de listagem, ensejando maior
visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.15.302.
Possibilitar o cadastro de responsáveis, pessoas que podem assumir algum tipo
de responsabilidade perante os convênios de determinado ente público. Diante do citado,
informa-se os dados para cadastro como seus dados pessoais, nome e CPF, bem como, o
tipo de sua ocupação, ou seja, prefeito, contador etc.
8.15.303.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de responsáveis por meio da
listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.304.
Permitir ao usuário realizar o registro das modalidades em que os convênios
podem ser firmados, ao informar sua respectiva descrição.
8.15.305.
Permitir a pesquisa das modalidades de convênios cadastras ao informar uma
descrição, demonstrando-as por meio de listagem, ensejando maior visibilidade das
informações que o usuário necessitar, bem como, ordená-las ao serem demonstradas.
8.15.306.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de modalidades de convênios
por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões das mesmas.
8.15.307.
Permitir ao usuário realizar o registro de certidões da entidade ao informar o
número, o tipo da certidão, a data da emissão e validade.
8.15.308.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de certidões por meio
da listagem, realizando operações de edições e exclusões das mesmas.
8.15.309.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa das certidões da entidade cadastradas,
ao informar o seu número e o tipo, demonstrando-os e ordenando-os por meio de
listagem a informação da pesquisa, bem como, a data de emissão e validade, ensejando
maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
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8.15.310.
Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de certidões da entidade por
meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.311.
Permitir ao usuário realizar o registro de certidões do convenente ou
proponente, ao informar qual o nome do mesmo, o número e o tipo da certidão, bem
como, a data da emissão e validade.
8.15.312.
Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de certidões de convenentes
por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.313.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos convenentes cadastrados, ao
informar o seu nome, CPF ou CNPJ, demonstrando-os e ordenando-os por meio de
listagem a informação da pesquisa, bem como, se trata-se uma pessoa do tipo jurídica ou
física, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.15.314.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa das certidões de convenentes
cadastradas, ao informar o respectivo convenente, o número da certidão e o tipo,
demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, bem
como, a data de emissão e validade, ensejando maior visibilidade das informações que o
usuário necessitar.
8.15.315.
Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de convenentes por meio da
listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.316.
Permitir ao usuário realizar o registro de concedentes ao informar o nome, o
CPF ou CNPJ, bem como, a esfera administrativa a qual faz parte, seja Federal, Estadual,
Municipal ou Não Governamental, integrando os dados cadastrais com o cadastro único de
pessoas.
8.15.317.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa das concedentes cadastradas, ao
informar o seu nome, CPF ou CNPJ, demonstrando-os e ordenando-os por meio de
listagem a informação da pesquisa, bem como, se é pessoa do tipo jurídica ou física,
ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.15.318.
Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de concedentes por meio da
listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.319.
Permitir ao usuário o acesso a outros sistemas sem a necessidade de logout do
sistema e refazer login em outro.
8.15.320.
Permitir ao usuário realizar o registro de convenentes ao informar o nome, o
CPF ou CNPJ, integrando os dados cadastrais com o cadastro único de pessoas.
8.15.321.
Permitir ao usuário realizar o cadastro dos convênios recebidos ao informar o
número do respectivo convênio, o valor do repasse, da contrapartida e o global, o
referente objeto, o período, a data da assinatura, a conta bancária, qual a modalidade do
respectivo convênio, o concedente, as certidões emitidas, bem como, o(s) responsável(eis)
e o recurso. Esse cadastro relaciona-se com outros, oferecendo flexibilidade da
modalidade, como por exemplo, os registros de concedentes, certidões e responsáveis,
tanto quanto, acompanha a situação do convênio até sua conclusão em formato workflow.
8.15.322.
Possibilitar ao usuário realizar pesquisar dos convênios recebidos cadastrados
ao informar respectivo convênio, seu objeto ou situação do mesmo, o aditivo, sua
justificativa ou situação do mesmo, demonstrando-os e ordenando-os por meio de
listagem as informações do registro, ensejando maior visibilidade das informações que o
usuário necessitar.
8.15.323.
Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de convênios recebidos por
meio da listagem, aplicando filtros conforme a necessidade do mesmo, seja na opção por
visualizar todos os registros ou somente aqueles que são os convênios ou mesmo somente
os aditivos, tanto quanto, aqueles que estão em situação de prestação ou mesmo se já
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foram concluídos, realizando operações de edições e exclusões das prestações de contas,
caso possuam, bem como, verificar e excluir as situações que o convênio apresentar.
8.15.324.
Permitir ao usuário realizar o cadastro dos convênios repassados ao informar o
número do respectivo convênio, o valor do repasse, da contrapartida e o global, o
referente tipo e objeto, o período, a data da assinatura, a conta bancária, qual a
modalidade do respectivo convênio, o convenente, as certidões emitidas, bem como, o(s)
responsável(eis). Esse cadastro relaciona-se com outros, oferecendo flexibilidade da
modalidade, como por exemplo, os registros de convenentes, certidões e responsáveis,
tanto quanto, acompanha a situação do convênio até sua conclusão em formato workflow.
8.15.325.
Possibilitar ao usuário realizar a inclusão de aditivos a convênios repassados de
forma ágil e flexível, ao informar o número e tipo do aditivo, a data da assinatura e do
término, o valor decrescido no repasse e na contrapartida, bem como, o valor global do
decréscimo e justificativa.
8.15.326.
Possibilitar ao usuário realizar pesquisar dos convênios repassados cadastrados
ao informar respectivo convênio, seu objeto ou justificativa do mesmo, demonstrando-os e
ordenando-os por meio de listagem as informações do registro, ensejando maior
visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.15.327.
Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de convênios repassados por
meio da listagem, aplicando filtros conforme a necessidade do mesmo, seja na opção por
visualizar todos os registros ou somente aqueles que são os convênios ou mesmo somente
os aditivos, tanto quanto, aqueles que estão em situação de prestação ou mesmo se já
foram concluídos. Visualizar ainda a etapa que os convênios se encontram, ou seja, se
estão ainda em formalização, se estão em execução ou em prestação de contas, bem como,
se foram concluídos. Além de realizar operações de edições, exclusões ou reaberturas dos
mesmos, bem como, verificar e excluir as situações que o convênio apresentar.
8.15.328.
Possibilitar ao usuário realizar a prestação de contas de convênios recebidos de
forma ágil, por meio de informações básicas como a data da respectiva prestação e o valor
da mesma, o valor do rendimento da aplicação, bem como, o devolvido.
8.15.329.
Possibilitar ao usuário realizar a prestação de contas de convênios repassados
de forma ágil, gerados de forma automática com base nos pagamentos de empenho de
convênios, por meio de informações básicas como a data da respectiva prestação e os
comprovantes.
8.15.330.
Permitir ao usuário realizar o registro dos tipos de comprovantes fiscais,
permitindo a identificação e vinculação aos comprovantes, objetivando a identificação
desse para a devida prestação de contas dos convênios recebidos e repassados. Para isso,
informar-se-á uma descrição e o tipo, ou seja, nota fiscal, cupom fiscal, recibo etc.
8.15.331.
Permitir a pesquisa das modalidades dos tipos de comprovantes cadastros ao
informar uma descrição e o tipo a que se refere, demonstrando-os por meio de listagem,
ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar, bem como,
ordená-los ao serem demonstrados.
8.15.332.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de comprovantes por
meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.333.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos tipos de repasses dos convênios
cadastrados, ao informar a descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio de
listagem a informação da pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o
usuário necessitar.
8.15.334.
Permitir ao usuário realizar o registro do tipo de repasse dos convênios, ao
informar uma descrição e uma classificação que represente tal repasse.
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8.15.335.
Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de tipos de repasses por meio
da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.336.
Possibilitar o cadastro de tipos de aditivos de convênios, informar sua
classificação como decréscimo ou acréscimo, a configuração do seu tipo como prazo, valor
ou prazo e valor, bem como, uma descrição para identificação cadastral.
8.15.337.
Permitir a pesquisa dos tipos de aditivos de convênios cadastros ao informar
uma descrição, demonstrando-as por meio de listagem, ensejando maior visibilidade das
informações que o usuário necessitar, bem como, ordená-las ao serem demonstradas.
8.15.338.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de aditivos por meio
da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.339.
Permitir a pesquisa dos tipos de certidões dos convênios cadastros ao informar
uma descrição, demonstrando-os por meio de listagem, ensejando maior visibilidade das
informações que o usuário necessitar, bem como, ordená-los ao serem demonstrados.
8.15.340.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos tipos de responsáveis
cadastrados, ao informar a descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio de
listagem a informação da pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o
usuário necessitar.
8.15.341.
Possibilitar ao usuário realizar o registro do tipo de responsáveis, ao informar
uma descrição que o identifique.
8.15.342.
Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de tipos de responsáveis por
meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.343.
Permitir ao usuário realizar o registro do tipo de situação dos convênios ao
informar uma descrição.
8.15.344.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos tipos de situações dos convênios
cadastrados, ao informar a descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio de
listagem a informação da pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o
usuário necessitar.
8.15.345.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de situação, ou seja, a
situação ou posição em que o convênio se encontra, por meio da listagem, realizando
operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.346.
Possibilitar ao usuário realizar a inclusão de aditivos a convênios recebidos de
forma ágil e flexível, ao informar o número e tipo do aditivo, a data da assinatura e do
término, o valor decrescido no repasse e na contrapartida, bem como, o valor global do
decréscimo e justificativa.
8.15.347.
Possibilitar ao usuário realizar atualizações das situações que o convênio se
encontra, de forma flexível ao permitir a definição do tipo da situação, data e observações
ou motivos.
8.15.348.
Possibilitar que pessoas ou empresas fornecedoras do município consulte os
empenhos que estão pendentes de pagamento pelo município via dispositivo móvel.
8.15.349.
Possibilitar a suspensão de uso do aplicativo via mobile para usuários
indesejados pelo usuário administrador.
8.15.350.
Permitir a construção de uma linguagem unificada por meio do programa de
scripts, possibilitando a realização de diversas operações que podem gerar saída dos
dados ou processar alguma entrada de dados para uma funcionalidade.
8.15.351.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos sistemas administrativos cadastrados, ao
informar sua sigla ou descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem
todas as informações da pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o
usuário necessitar.
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8.15.352.
Permitir o registro dos tipos de impactos para estimativa de aumento da
despesa, ou seja, sejam elas:
8.15.352.1.- Aumento de despesa obrigatória de caráter continuado (art. 17 da LRF);
8.15.352.2.- Criação de ação governamental - aumento da despesa (art. 16 da LRF);
8.15.352.3.- Criação de despesa obrigatória de caráter continuado (art. 17 da LRF);
8.15.352.4.- Expansão e/ou aperfeiçoamento de ação governamental - aumento da despesa (art.
16 da LRF).
8.15.353.
Possibilitar a criação de campos personalizados para os cadastros do sistema a
partir de uma ferramenta de campos
8.15.354.
Realizar levantamento de dados estatísticos da situação econômico financeira
desde a arrecadação municipal até a elaboração dos balanços.
8.15.355.
Permitir a utilização de fórmulas matemáticas nas observações. ex: a entidade
teve um gasto de R$ [receita-despesa].
8.15.356.
Permitir o registro de atos conforme a necessidade do município, informando
qual o tipo de lei que o respectivo ato representa, a natureza de texto jurídico, a data da
sanção, publicação, vigor e revogação, destacando ainda a ementa e a fonte de divulgação.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos tipos de conselhos cadastrados, ao informar a
descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da
pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.15.357.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de atos por meio da listagem,
realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.358.
Permitir ao administrador definir as configurações de permissões para os
acessos às funcionalidades do sistema da entidade, identificando se o usuário possui
autorização para acesso, criação, edição ou exclusão de dados.
8.15.359.
Permitir o registro de sistemas administrativos, ao informar uma sigla, bem
como, sua respectiva descrição.
8.15.360.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de membros dos
conselhos por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.361.
Permitir o registro de documentos com os planos de controle interno do ente
por sistema administrativo, possibilitando a inclusão de arquivos anexos, percentual de
execução mensal do respectivo plano, bem como, o período.
8.15.362.
Possui no mínimo os seguintes relatórios: Divergência entre liquidação do
empenho e materiais entregues; Licitações sem dotação; Licitações do tipo Carta-Convite
finalizadas com menos de três participantes; Licitações do tipo Carta-Convite em
andamento com menos de três participantes; Compras diretas, com dispensa de licitação,
superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais); Aditivos contratuais superiores a 25% (vinte e
cinco por cento) do contrato; Estatísticas de Gastos por espécie de bens e serviços;
8.15.363.
Possibilitar a disponibilização de dados dos registros efetuados para a criação de
relatórios, scripts e validações (Fonte de Dados), proporcionando amplas apresentações
das informações para controle.
8.15.364.
Possibilitar o gerenciamento dos relatórios disponíveis para execução;
8.15.365.
Possibilitar o usuário incluir novos campos nos principais cadastros do sistema,
podendo selecionar o tipo de dado que pode ser Área de Texto, CNPJ,CPF, Data,
Data/Hora, E-Mail, Hora, Inteiro, Lista de seleção, Múltipla Seleção, Telefone, Texto e
Valor(Fracionário), descrição, tamanho, dica de preenchimento quando o tipo de dado
exigir e ainda indicar se ele é de preenchimento obrigatório ou não. Possibilitar também o
agrupamento destes dados e a sua publicação entre as entidades.
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8.15.366.
Permitir o registro dos tipos de conselhos municipais, ao informar sua
respectiva descrição.
8.15.367.
Permitir configuração do checklists, informando a resposta em relação à
irregularidade automaticamente diagnosticada.
8.15.368.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de sistemas administrativos
por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.369.
Permitir o registro de conselhos municipais, ao informar uma descrição, qual o
tipo do conselho e seu ato, qual o tipo da reunião, ou seja, se é entre os gestores ou
conselho de educação etc., bem como, informar quem são os membros participantes.
8.15.370.
Permitir ao usuário o acesso a outros sistemas sem a necessidade de logout do
sistema e refazer login em outro.
8.15.371.
Permitir a vinculação dos usuários aos seus respectivos departamentos, de
forma que estes operadores consigam executar rotinas/procedimentos pertinentes à sua
pasta.
8.15.372.
Possibilitar ao usuário os cadastros dos tipos de responsáveis que
complementará o cadastro de responsáveis, informando uma respectiva descrição.
8.15.373.
Permitir o registro dos responsáveis pelo controle interno público de
determinado ente, ao informar os dados pessoais do responsável, ou seja, nome, CPF e RG,
seu endereço, telefone e e-mail, a descrição e o tipo do cargo que ocupa, bem como, o
período de vigência como responsável pelo controle.
8.15.374.
Permitir a construção de relatórios personalizados com base nos registros da
funcionalidade, possibilitando sua configuração por meio da divisão dos dados em grupos,
bem como a realização de cálculos e totalizadores, disponibilizando a informação
conforme a necessidade do ente.
8.15.375.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de vínculos por meio
da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.376.
Permitir o registro de documentos referente as normas de controle interno do
ente, por sistema administrativo, com a possibilidade de realizar inclusões de arquivos
anexos, bem como, informar a qual sistema administrativo é pertencente, o assunto e data
do registro.
8.15.377.
Possibilitar a disponibilização de dados dos registros efetuados para a criação de
relatórios, scripts e validações (Fonte de Dados), proporcionando amplas apresentações
das informações para controle.
8.15.378.
Permitir o registro dos tipos de bens, ao informar uma descrição, quando
passíveis de declaração a se realizar por ocupantes de cargos eletivos.
8.15.379.
Possibilitar ao usuário a interação com o cadastro de tomadas de contas
especiais por meio da listagem, com as respectivas etapas, como instaurada, em
andamento ou concluída. Nas fases instaurada e em andamento, deverá ser possível
adicionar o responsável, a publicação e documentos, bem como, tramitar as tomadas de
contas para conclusão, informando a data de conclusão, situação, numero do processo
TCE, valor e parecer. Na etapa em andamento, além de anexar documentos deverá ser
possível realizar o download e exclusão dos mesmos. E na etapa concluída, podem ser
realizados os filtros das tomadas de contas por procedente, improcedente ou todos, bem
como, realizar a reabertura das tomadas de contas, visualizando-as e editando-as.
8.15.380.
Permitir o registro das unidades centrais de controle interno, informando data e
ato.
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8.15.381.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de conselhos municipais por
meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos, bem como,
alternando entre outros cadastros, como o de reuniões e de membros do conselho.
8.15.382.
Permitir o controle por meio do registro da estimativa de impacto do aumento
da despesa, conforme determinações da LRF, ao informar a data da estimativa, o tipo de
impacto, o ato autorizativo, bem como, possibilidade a inclusão de anexos.
8.15.383.
Possibilitar a criação de scripts personalizados a partir de uma ferramenta de
scripts
8.15.384.
Possibilitar a criação de relatórios personalizados a partir de uma ferramenta de
relatórios
8.15.385.
Possibilitar ao usuário a pesquisa das reuniões cadastradas, ao informar o tipo
de reunião, demonstrando-as e ordenando-as por meio de listagem a informação da
pesquisa, bem como, a data de reunião, ensejando maior visibilidade das informações que
o usuário necessitar.
8.15.386.
Permitir o registro de tipos de vínculos, ou seja, um setor, área etc. para
identificação na declaração de bens de cargos eletivos.
8.15.387.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos membros do conselho cadastrados, ao
informar o nome do membro, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a
informação da pesquisa, bem como, a entidade representada, a data da vigência do
membro, o tipo e a data do início, ensejando maior visibilidade das informações que o
usuário necessitar.
8.15.388.
Permitir o registro de membros dos conselhos municipais, ao informar seus
dados, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, qual o tipo de membro, bem como, a
entidade representada e inserção de anexos.
8.15.389.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros d e componentes fiscais por
meio da listagem, realizando operações de dições e exclusões dos mesmos.
8.15.390.
Permite acessar, de dentro do sistema, o conteúdo das Leis 4320/64, 101/00,
8666/93, bem como permite o cadastrar novas leis no sistema, liberando seu conteúdo
para consulta;
8.15.391.
Possibilitar ao usuário a pesquisa das declarações de bens cadastradas, ao
informar um responsável, o tipo de bem ou sua descrição, a data de aquisição ou o valor
do bem, a data da declaração ou o valor declarado, demonstrando-as e ordenando-as por
meio de listagem as informações da pesquisa, ensejando maior visibilidade das
informações que o usuário necessitar.
8.15.392.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos saldos da dívida por meio
da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.393.
Possibilitar a utilização dos cadastros gerenciada por uma ferramenta de
cadastro único, onde o usuário personaliza a forma como seus cadastros devem ser
unificados, podendo ser geral ou por campo
8.15.394.
Permitir que os relatórios possam ser gravados em arquivo para posterior
impressão ou consulta.
8.15.395.
Permitir controle por meio do registro de saldos das dívidas dos cargos eletivos,
ao informar o respectivo responsável pela dívida, a data do saldo, bem como, uma
descrição.
8.15.396.
Permitir o registro das reuniões dos conselhos municipais, ao informar qual o
tipo da reunião e sua data de ocorrência, bem como, informar anexos.
8.15.397.
Permitir o registro dos tipos de membros dos conselhos municipais, ao informar
sua respectiva descrição.
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8.15.398.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos tipos de impactos cadastrados, ao
informar a descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a
informação da pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário
necessitar.
8.15.399.
Permitir informar em cada procedimento a legislação pertinente, de forma a
facilitar o entendimento e extensão do conhecimento sobre o item em questão.
8.15.400.
Possibilitar ao usuário a pesquisa da estimativa de impacto do aumento da
despesa cadastrada, ao informar o seu tipo ou a data, demonstrando-as e ordenando-as
por meio de listagem as informações da pesquisa, ensejando maior visibilidade das
informações que o usuário necessitar.
8.15.401.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos tipos de reuniões cadastrados, ao informar
a descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da
pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.15.402.
Permitir o cadastro das instruções normativas do controle interno.
8.15.403.
Permitir ao usuário selecionar outra entidade e/ou exercício sem a necessidade
de logout do sistema.
8.15.404.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de responsáveis por meio da
listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.405.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de normas por meio da
listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.406.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos tipos de membros cadastrados, ao
informar a descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a
informação da pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário
necessitar.
8.15.407.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de conselho
municipal por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.408.
Possibilitar ao usuário a pesquisa das unidades centrais de controle interno
cadastradas, ao informar a descrição, a data do cadastro e o ato autorizativo,
demonstrando-as e ordenando-as por meio de listagem as informações da pesquisa,
ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.15.409.
Permitir a criação de questionários de acompanhamento dos procedimentos,
dirigidos a setores e servidores específicos, indicando a data limite para preenchimento
dos mesmos.
8.15.410.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos tipos de bens cadastrados, ao informar a
descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da
pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.15.411.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de declarações de bens por
meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.412.
Possibilitar ao usuário a pesquisa de atos cadastrados, ao informar o número
dos mesmos ou ementa, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem todas as
informações da pesquisa, além do código sequencial, o número de cadastro, o tipo, a
natureza do texto jurídico, a data de sua publicação e quando passou a vigorar, bem como
a situação que se encontra, ensejando maior visibilidade as informações que o usuário
necessitar.
8.15.413.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos componentes fiscais cadastrados, ao
informar uma descrição, o tipo dos componentes, o ano, o período de referência ou a
competência, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem as informações da
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pesquisa, bem como, o valor do componente, ensejando maior visibilidade das
informações que o usuário necessitar.
8.15.414.
Possibilitar a gestão de permissões de acessos, funcionalidades e ações por
usuários e grupos de usuários, a partir de uma ferramenta de acessos
8.15.415.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de planos referentes aos
sistemas administrativos por meio da listagem, realizando operações de edições e
exclusões dos mesmos.
8.15.416.
Possibilitar ao usuário realizar o cadastro de componentes relacionados com a
LRF, ao informar sua respectiva descrição, objetivando a realização da gestão fiscal dos
componentes fiscais.
8.15.417.
Permitir o controle do registro de declarações de bens dos cargos eletivos,
conforme Lei Federal nº 8.730, de 10 de novembro 1993, ao informar um responsável
pelo bem declarado, a data e um complemento caso necessário, bem como, informar o(s)
seu(s) bem(ns).
8.15.418.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de reuniões por meio
da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.419.
Permitir o registro de tipos de reuniões, ao informar sua respectiva descrição.
8.15.420.
Possibilitar ao usuário a pesquisa de normas cadastradas, ao informar o assunto
que se refere a essa, demonstrando-as e ordenando-as por meio de listagem a informação
da pesquisa, bem como, o sistema administrativo e data, ensejando maior visibilidade das
informações que o usuário necessitar.
8.15.421.
Permitir o registro das tomadas de contas especiais, permitindo trâmites de
instauração, andamento e conclusão, ficando nessa última como procedente ou
improcedente, objetivando o acompanhamento e o controle das tomadas de contas.
8.15.422.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos saldos das dívidas cadastrados, ao
informar uma descrição ou um responsável pela dívida, a data do saldo ou da apuração,
bem como, o valor da dívida, demonstrando-os por meio de listagem as informações da
pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.15.423.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros das unidades centrais de
controle interno por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos
mesmos.
8.15.424.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de componentes
fiscais por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.425.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de bens por meio da
listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.426.
Permitir o controle por meio do registro de componentes fiscais, ao informar o
ano, o período de referência, seja mensal, bimestral ou semestral, a respectiva
competência, bem como, indicar um ou mais componentes da LRF específicos ao registro
elaborado.
8.15.427.
Permitir o registro dos entes ao informar dados como o imagem do brasão da
entidade, seu nome, CNPJ, sigla, natureza jurídica, seu endereço, bairro, município,
número e CEP, os dados para contato como e-mail, site, telefone, fax, bem como, o horário
de funcionamento do ente, a esfera governamental, o identificador de entidade RPPS e o
fuso horário.
8.15.428.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos planos cadastrados, ao informar a
referentes os sistemas administrativos, demonstrando-os e ordenando-os por meio de
listagem a informação da pesquisa, bem como, o mês, data e conclusão do plano,
ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
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8.15.429.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos conselhos cadastrados, ao informar a
descrição, a data , o tipo do conselho ou o ato autorizativo, demonstrando-os por meio de
listagem as informações da pesquisa, bem como, o tipo de reunião, a data de início do
conselho, a data e periodicidade das reuniões, os membros participantes, o CPF e o tipo
dos mesmos, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.15.430.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de responsáveis por
meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.431.
Permitir impressão das normas do controle interno
8.15.432.
Possibilitar ao usuário interagir com o cadastro da estimativa de impacto do
aumento da despesa por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões
dos mesmos.
8.15.433.
Permitir ao usuário realizar o registro das modalidades em que os convênios
podem ser firmados, ao informar sua respectiva descrição.
8.15.434.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de modalidades de convênios
por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões das mesmas.
8.15.435.
Permitir a pesquisa das modalidades de convênios cadastras ao informar uma
descrição, demonstrando-as por meio de listagem, ensejando maior visibilidade das
informações que o usuário necessitar, bem como, ordená-las ao serem demonstradas.
8.15.436.
Possibilitar o cadastro de responsáveis, pessoas que podem assumir algum tipo
de responsabilidade perante os convênios de determinado ente público. Diante do citado,
informa-se os dados para cadastro como seus dados pessoais, nome e CPF, bem como, o
tipo de sua ocupação, ou seja, prefeito, contador etc.
8.15.437.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de responsáveis por meio da
listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.438.
Permitir a pesquisa dos responsáveis cadastros ao informar um nome, CPF ou
tipo de sua ocupação, demonstrando-os por meio de listagem, ensejando maior
visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.15.439.
Permitir ao usuário realizar o registro dos tipos de certidões expedidas por
órgãos, ao informar uma descrição, utilizadas no cadastro de certidões dos convênios.
8.15.440.
Possibilitar o cadastro de tipos de aditivos de convênios, informar sua
classificação como decréscimo ou acréscimo, a configuração do seu tipo como prazo, valor
ou prazo e valor, bem como, uma descrição para identificação cadastral.
8.15.441.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de aditivos por meio
da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.442.
Permitir a pesquisa dos tipos de aditivos de convênios cadastros ao informar
uma descrição, demonstrando-as por meio de listagem, ensejando maior visibilidade das
informações que o usuário necessitar, bem como, ordená-las ao serem demonstradas.
8.15.443.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de certidões por meio
da listagem, realizando operações de edições e exclusões das mesmas.
8.15.444.
Permitir a pesquisa dos tipos de certidões dos convênios cadastros ao informar
uma descrição, demonstrando-os por meio de listagem, ensejando maior visibilidade
8.15.445.
Permitir ao usuário realizar o registro dos tipos de comprovantes fiscais,
permitindo a identificação e vinculação aos comprovantes, objetivando a identificação
desse para a devida prestação de contas dos convênios recebidos e repassados. Para isso,
informa-se-á uma descrição e o tipo, ou seja, nota fiscal, cupom fiscal, recibo etc.
8.15.446.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de comprovantes por
meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
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8.15.447.
Permitir a pesquisa das modalidades dos tipos de comprovantes cadastros ao
informar uma descrição e o tipo a que se refere, demonstrando-os por meio de listagem,
ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar, bem como,
ordená-los ao serem demonstrados.
8.15.448.
Permitir ao usuário realizar o registro do tipo de repasse dos convênios, ao
informar uma descrição e uma classificação que represente tal repasse.
8.15.449.
Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de tipos de repasses por meio
da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.450.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos tipos de repasses dos convênios
cadastrados, ao informar a descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio de
listagem a informação da pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o
usuário necessitar.
8.15.451.
Possibilitar ao usuário realizar o registro do tipo de responsáveis, ao informar
uma descrição que o identifique.
8.15.452.
Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de tipos de responsáveis por
meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.453.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos tipos de responsáveis cadastrados,
ao informar a descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a
informação da pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário
necessitar.
8.15.454.
Permitir ao usuário realizar o registro do tipo de situação dos convênios ao
informar uma descrição.
8.15.455.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de tipos de situação, ou seja, a
situação ou posição em que o convênio se encontra, por meio da listagem, realizando
operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.456.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos tipos de situações dos convênios
cadastrados, ao informar a descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio de
listagem a informação da pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o
usuário necessitar.
8.15.457.
Permitir ao usuário realizar o cadastro de comprovantes que poderão ser
vinculados a diversos cadastros do sistema, ao informar qual o tipo, o número e a série do
comprovante, bem como, a data da emissão, o código de validação, o credor, o valor e uma
descrição da finalidade do mesmo.
8.15.458.
Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de comprovantes por meio da
listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.459.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos comprovantes cadastrados, ao
informar o respectivo convenente, seu CPF ou CNPJ, bem como, o número, o tipo ou a
finalidade do comprovante demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a
informação da pesquisa, bem como, o valor bruto e líquido, ensejando maior visibilidade
das informações que o usuário necessitar.
8.15.460.
Permitir o registro dos entes que são a representação jurídica da corporação que
possui a licença do software, além da representação jurídica e legal da entidade em si, ao
informar dados como o imagem do brasão da entidade, seu nome, CNPJ, sigla, natureza
jurídica, seu endereço, bairro, município, número e CEP, os dados para contato como email, site, telefone, fax, bem como, o horário de funcionamento do ente, a esfera
governamental, o identificador de entidade RPPS e o fuso horário.
8.15.461.
Permitir ao usuário realizar o registro de certidões da entidade ao informar o
número, o tipo da certidão, a data da emissão e validade.
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8.15.462.
Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de certidões da entidade por
meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.463.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa das certidões da entidade cadastradas,
ao informar o seu número e o tipo, demonstrando-os e ordenando-os por meio de
listagem a informação da pesquisa, bem como, a data de emissão e validade, ensejando
maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.15.464.
Permitir ao usuário realizar o registro de certidões do convenente ou
proponente, ao informar qual o nome do mesmo, o número e o tipo da certidão, bem
como, a data da emissão e validade.
8.15.465.
Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de certidões de convenentes
por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.466.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa das certidões de convenentes
cadastradas, ao informar o respectivo convenente, o número da certidão e o tipo,
demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, bem
como, a data de emissão e validade, ensejando maior visibilidade das informações que o
usuário necessitar.
8.15.467.
Permitir ao usuário realizar o registro de concedentes ao informar o nome, o CPF
ou CNPJ , bem como, a esfera administrativa a qual faz parte, seja Federal, Estadual,
Municipal ou Não Governamental, integrando os dados cadastrais com o cadastro único de
pessoas.
8.15.468.
Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de concedentes por meio da
listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.469.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos concedentes cadastrados, ao
informar o seu nome, CPF ou CNPJ, demonstrando-os e ordenando-os por meio de
listagem a informação da pesquisa, bem como, se é uma pessoa do tipo jurídica ou física,
ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.15.470.
Permitir ao usuário realizar o registro de convenentes ao informar o nome, o CPF
ou CNPJ, integrando os dados cadastrais com o cadastro único de pessoas.
8.15.471.
Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de convenentes por meio da
listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.15.472.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos convenentes cadastrados, ao
informar o seu nome, CPF ou CNPJ, demonstrando-os e ordenando-os por meio de
listagem a informação da pesquisa, bem como, se é uma pessoa do tipo jurídica ou física,
ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.15.473.
Possibilitar ao usuário realizar a prestação de contas de convênios recebidos de
forma ágil, por meio de informações básicas como a data da respectiva prestação e o valor
da mesma, o valor do rendimento da aplicação, bem como, o devolvido.
8.15.474.
Possibilitar ao usuário realizar a inclusão de aditivos a convênios recebidos de
forma ágil e flexível, ao informar o número e tipo do aditivo, a data da assinatura e do
término, o valor decrescido no repasse e na contrapartida, bem como, o valor global do
decréscimo e justificativa.
8.15.475.
Possibilitar ao usuário realizar atualizações das situações que o convênio se
encontra, de forma flexível ao permitir a definição do tipo da situação, data e observações
ou motivos.
8.15.476.
Permitir ao usuário realizar o cadastro dos convênios recebidos ao informar o
número do respectivo convênio, o valor do repasse, da contrapartida e o global, o
referente objeto, o período, a data da assinatura, a conta bancária, qual a modalidade do
respectivo convênio, o concedente, as certidões emitidas, bem como, o(s) responsável(eis)
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e o recurso. Esse cadastro relaciona-se com outros, oferecendo flexibilidade da
modalidade, como por exemplo, os registro de concedentes, certidões e responsáveis,
tanto quanto, acompanha a situação do convênio até sua conclusão em formato workflow.
8.15.477.
Possibilitar ao usuário realizar pesquisar dos convênios recebidos cadastrados
ao informar respectivo convênio, seu objeto ou situação do mesmo, o aditivo, sua
justificativa ou situação do mesmo, demonstrando-os e ordenando-os por meio de
listagem as informações do registro, ensejando maior visibilidade das informações que o
usuário necessitar.
8.15.478.
Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de convênios recebidos por
meio da listagem, aplicando filtros conforme a necessidade do mesmo, seja na opção por
visualizar todos os registros ou somente aqueles que são os convênios ou mesmo somente
os aditivos, tanto quanto, aqueles que estão em situação de prestação ou mesmo se já
foram concluídos, realizando operações de edições e exclusões das prestações de contas,
caso possuam, bem como, verificar e excluir as situações que o convênio apresentar.
8.15.479.
Possibilitar ao usuário realizar a prestação de contas de convênios repassados de
forma ágil, gerados de forma automática com base nos pagamento de empenho de
convênios, por meio de informações básicas como a data da respectiva prestação e os
comprovantes.
8.15.480.
Possibilitar ao usuário realizar a inclusão de aditivos a convênios repassados de
forma ágil e flexível, ao informar o número e tipo do aditivo, a data da assinatura e do
término, o valor decrescido no repasse e na contrapartida, bem como, o valor global do
decréscimo e justificativa.
8.15.481.
"Permitir ao usuário realizar o cadastro dos convênios repassados ao informar o
número do respectivo convênio, o valor do repasse, da contrapartida e o global, o
referente tipo e objeto, o período, a data da assinatura, a conta bancária, qual a
modalidade do respectivo convênio, o convenente, as certidões emitidas, bem como, o(s)
responsável(eis). Esse cadastro relaciona-se com outros, oferecendo flexibilidade da
modalidade, como por exemplo, os registro de convenentes, certidões e responsáveis,
tanto quanto, acompanha a situação do convênio até sua conclusão em formato workflow.
8.15.482.
Possibilitar ao usuário realizar pesquisar dos convênios repassados cadastrados
ao informar respectivo convênio, seu objeto ou justificativa do mesmo, demonstrando-os e
ordenando-os por meio de listagem as informações do registro, ensejando maior
visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.15.483.
Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de convênios repassados por
meio da listagem, aplicando filtros conforme a necessidade do mesmo, seja na opção por
visualizar todos os registros ou somente aqueles que são os convênios ou mesmo somente
os aditivos, tanto quanto, aqueles que estão em situação de prestação ou mesmo se já
foram concluídos. Visualizar ainda a etapa que os convênios se encontram, ou seja, se
estão ainda em formalização, se estão em execução ou em prestação de contas, bem como,
se foram concluídos. Além de realizar operações de edições, exclusões ou reaberturas dos
mesmos, bem como, verificar e excluir as situações que o convênio apresentar.
8.15.484.
Permitir ao usuário selecionar outra entidade sem a necessidade de logout do
sistema.
8.15.485.
Permitir ao usuário o acesso a outros sistemas sem a necessidade de logout do
sistema e refazer login em outro.
8.15.486.
Possibilitar o usuário incluir novos campos nos principais cadastros do sistema,
podendo selecionar o tipo de dado que pode ser Área de Texto, CNPJ,CPF, Data,
Data/Hora, E-Mail, Hora, Inteiro, Lista de seleção, Múltipla Seleção, Telefone, Texto e
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Valor(Fracionário), descrição, tamanho, dica de preenchimento quando o tipo de dado
exigir e ainda indicar se ele é de preenchimento obrigatório ou não. Possibilitar também o
agrupamento destes dados e a sua publicação entre as entidades.
8.15.487.
Permitir ao administrador definir as configurações de permissões para os
acessos às funcionalidade do sistema da entidade, identificando se o usuário possui
autorização para acesso, criação, edição ou exclusão de dados.
8.15.488.
Permitir a construção de várias interações com usuário como validações,
notificações, envio de e-mail etc., mostradas durante a operacionalização de
funcionalidades, objetivando alertá-lo ou comunicá-lo.
8.15.489.
Permitir a construção de relatórios personalizados com base nos registros da
funcionalidade, possibilitando sua configuração por meio da divisão dos dados em grupos,
bem como a realização de cálculos e totalizadores, disponibilizando a informação
conforme a necessidade do ente.
8.15.490.
Permitir a construção de uma linguagem unificada por meio do programa de
scripts, possibilitando a realização de diversas operações que podem gerar saída dos
dados ou processar alguma entrada de dados para uma funcionalidade.

8.16. MÓDULO PLANEJAMENTO

8.16.1. Possibilitar a gestão de permissões de acessos, funcionalidades e ações por usuários e
grupos de usuários, a partir de uma ferramenta de acessos.
8.16.2. Permitir acessar outros sistemas de forma dinâmica partindo do atual logado pelo
usuário por meio de uma janela de contexto que exiba outros sistemas.
8.16.3. Permitir ao usuário trocar de Entidade e/ou Exercício sem sair do sistema.
8.16.4. Permitir que o cliente seja mantido no mesmo exercício ao alternar a entidade logada no
sistema.
8.16.5. Possibilitar ao usuário alterar a entidade logada no sistema rapidamente.
8.16.6. Permitir ao administrador definir as configurações de permissões para os acessos às
funcionalidades do sistema da entidade, identificando se o usuário possui autorização
para acesso, criação, edição ou exclusão de dados.
8.16.7. Permitir personalizar o registro com informações complementares conforme
necessidade da entidade, selecionando o tipo de dado que pode ser Área de Texto,
CNPJ,CPF, Data, Data/Hora, E-Mail, Hora, Inteiro, Lista de seleção, Múltipla Seleção,
Telefone, Texto e Valor(Fracionário), descrição, tamanho, dica de preenchimento quando
o tipo de dado exigir e ainda indicar se deve ser de preenchimento obrigatório ou não.
Deve possibilitar também o agrupamento destes dados.
8.16.8. Possibilitar o usuário incluir novos campos nos principais cadastros do sistema,
podendo selecionar o tipo de dado como sendo área de texto, CNPJ,CPF, data, data/hora, email, hora, inteiro, lista de seleção, múltipla seleção, telefone, texto e valor (fracionário),
descrição, tamanho, dica de preenchimento quando o tipo de dado exigir e ainda, indicar
se deve ser de preenchimento obrigatório ou não, ou mesmo possibilitar o agrupamento
destes dados e a sua publicação entre as entidades.
8.16.9. Possibilitar ao usuário cadastrar alterações orçamentárias da despesa que objetivam a
intervenção da administração pública, sempre via ato legal (ex.: Lei e/ou Decreto) com
alterações no orçamento previamente estipulados. Alterações estas, que devem ser
fundamentadas via Fontes de recurso para créditos adicionais (ex.: Anulação de outras
despesas (com saldo), Superávit financeiro do exercício anterior, Excesso de arrecadação
no exercício, etc.), ou seja, todo crédito orçamentário a ser concedido deve ser
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devidamente fundamentado e com recurso disponível para tal ação. O cadastro deve
compor o Crédito, a respectiva Despesa que será alterada, o Valor do crédito, a Fonte de
recurso e seu Valor, o Tipo de crédito da alteração da despesa, sua Finalidade. Também
deve informar a Origem que irá suprir o crédito e sua respectiva Despesa, seu Valor, sua
Fonte de recurso e Valor, e um Motivo quando sua origem for não identificada.
8.16.10.
Permitir atualizar o PPA/ LDO pelas alterações orçamentárias da despesa
8.16.11.
Possibilitar a interação dos cadastros de alterações orçamentárias das despesas
realizadas por meio de listagem interativa, ou seja, o usuário realiza navegação entre as
etapas da alteração orçamentárias, ou seja, proposta em elaboração, proposta concluída,
se está no legislativo, ou mesmo, sancionada. Tal interação, possibilita avançar etapas do
respectivo registro, bem como, regressar a mesma. Todavia, ao realizar a etapa da sanção
de uma proposta, dever-se-á informar o ato autorizativo, o ato de abertura e a data da
publicação realizada.
8.16.12.
Possibilitar a pesquisa das alterações orçamentárias da despesa ao informar o
número ou a descrição do organograma da despesa, o número da despesa creditada, o
número ou a descrição da natureza da despesa, a finalidade, a descrição da ação da
despesa, o motivo do crédito não informado ou da origem não informada, visualizando-as
e ordenando-as por meio da despesa, organograma, natureza da despesa, origens, valor do
crédito, data de conclusão da proposta, do envio ao legislativo ou da publicação, bem
como, pela finalidade.
8.16.13.
Possibilitar ao usuário realizar o cadastro de alterações orçamentárias da receita
que objetiva alterar o valor previsto da receita ou até mesmo criá-las, quando não
previstas na LOA antecipadamente. E por meio de algum ato autorizativo, essas alterações
podem ocorrer ou não conforme a necessidade do município, informando assim, o tipo de
alteração, sua finalidade, a respectiva receita e seu recurso, a dedução e seu valor, o
impacto da alteração, ou seja, se é aumentativo ou diminutivo, e o seu respectivo valor.
8.16.14.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros das alterações orçamentárias
de receitas. Através do ambiente da listagem, podendo realizar a edição e exclusão de uma
alteração orçamentária desde que esta, não esteja sancionada. Também tem a
possibilidade de realizar a sanção da alteração orçamentária da receita, informando a data
da publicação e seu respectivo ato, realizar a reabertura de uma alteração orçamentária
da receita já sancionada, bem como, aplicar filtros das alterações conforme as situações
que se encontrarem, ou seja, se estão a sancionar, sancionado ou todas essas situações.
8.16.15.
Possibilitar ao usuário pesquisar as alterações orçamentárias da receita, ao
informar o número da natureza da receita, a descrição da natureza da receita, a finalidade
ou o Ato autorizativo, visualizando todas essas informações por meio de listagem, bem
como o tipo de alteração, o recurso da receita, situação que se encontra, ou seja, a
sancionar ou sancionado, impacto da alteração e data da publicação. Permitindo visualizar
o totalizador dos valores exibidos na listagem.
8.16.16.
Possibilitar ao usuário a emissão e utilização de relatórios da Lei 4.320/64:
8.16.16.1.Anexo 1 - demonstrativo da receita e despesa segundo categorias econômicas.
8.16.16.2.nexo 2 - receita por categoria econômica
8.16.16.3.Anexo 2 - natureza da despesa por categoria econômica
8.16.16.4.Anexo 5 - funções e sub-funções de governo
8.16.16.5.Anexo 6 - programa de trabalho do governo
8.16.16.6.Anexo 7 - programa de trabalho do governo (consolidação)
8.16.16.7.Anexo 8 - demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme
vínculo com os demais recursos
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8.16.16.8.Anexo 9 - demonstrativo da despesa por órgão e funções Quadro das Dotações por
Órgão do Governo e da Administração Demonstrativos da receita e planos de aplicação
dos fundos especiais
8.16.17.
8.3.18 Possibilitar ao usuário a emissão e utilização de relatórios legais da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF
8.16.18.
Permitir a definição de quais colunas serão exibidas na listagem para
visualização e ordenação das informações referentes ao cadastro de atos, como o tipo de
lei que o respectivo ato representa, a natureza do texto jurídico, a data da publicação e
início do vigor e situação do ato, indicando quais dados o usuário deseja visualizar.
8.16.19.
Permitir o registro de atos conforme a necessidade do município, informando
qual o tipo de lei que o respectivo ato representa, a natureza de texto jurídico, a data da
sanção, publicação, vigor e revogação, destacando ainda a ementa e a fonte de divulgação.
Portanto, esta funcionalidade possibilita o controle e facilidade na identificação das
alterações e revogações dos atos.
8.16.20.
Permitir a pesquisa de atos cadastrados ao informar o respectivo número e/ou a
ementa, visualizando-os e ordenando-os por meio de listagem, ensejando maior
visibilidade.
8.16.21.
Possibilitar a sugestão do endereço caso o CPF ou CNPJ do mesmo já estiver
cadastrado no banco de dados. Desta forma, ao ser informado CPF ou CNPJ deve ser
sugerido de forma automática o endereço já registrado anteriormente.
8.16.22.
Permitir o registro de atuário conforme a necessidade do município ao informar
dados como o nome, CPF ou CNPJ, o registro do IBA e endereço(s).
8.16.23.
Permitir visualizar e pesquisar audiência informando tema, tipo de audiência
e/ou assunto, por meio de listagem. Permitir acompanhar o status da audiência (Não
Analisada, em andamento ou realizada) permitir a pesquisa das audiências previamente
cadastradas ao informar o respectivo tema, o tipo de audiência e/ou assunto,
visualizando-as e ordenando-as por meio de listagem, ensejando maior visibilidade.
8.16.24.
Permitir o registro das audiências realizadas para elaboração do orçamento
e/ou sugestões da sociedade, ao informar o tema, o Ato autorizativo, a data e hora, a
equipe de planejamento, a situação, o endereço, o tipo de audiência, o(s) endereço(s)
da(s) audiência(s), o assunto, bem como, anexar documentos da audiência registrada.
8.16.25.
Permitir a pesquisa das ações de governo ao informar o número, descrição e/ou
finalidade, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar, bem
como, ordená-las ao serem demonstradas.
8.16.26.
Permitir o cadastramento das ações de governo, operações especiais, projetos,
atividades e reserva de contingência, informando dados como o número da ação, o tipo, a
descrição e a finalidade.
8.16.27.
Possuir integração entre os módulos PPA, LDO e LOA, com cadastro único das
peças de planejamento como organograma, programa, ação, função, sub-função, naturezas
da receita e despesa e recursos.
8.16.28.
Permitir o registro de endereços conforme o tipo, ou seja, se é logradouro,
condomínio, loteamento, bairro, distrito, estado ou mesmo um município. Os domicílios
disponíveis também podem provir dos endereços padrões previamente disponibilizados
pelos Correios.
8.16.29.
Possibilitar a realização de pesquisas de endereços, visualizando e ordenando as
informações por meio da listagem. Tais pesquisas podem ser realizadas: - Por
logradouros, podendo informar o tipo, o nome, o CEP ou o município; - Por condomínios,
podendo informar o nome, o logradouro, o número, o bairro ou o CEP; - Por loteamento,
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podendo informar o nome, o bairro, o município ou o distrito. - Por bairros, podendo
informar o nome ou o município; - Por distrito, podendo informar o nome ou o Município;
- Por estado, podendo informar o nome, a sigla, o código do IBGE ou o País; - Por
municípios, podendo informar o nome, o estado, a sigla, o código do IBGE ou o código
SIAFI.
8.16.30.
Possibilitar o cadastro de responsáveis, pessoas que podem assumir algum tipo
de responsabilidade perante a Administração Pública ou fora dela, respondendo sobre as
informações de sua responsabilidade na entidade. Permite-se informar o período de
responsabilidade mantida sob seu domínio, bem como os dados para cadastro como seus
dados pessoais (nome, RG, CPF, endereço, e-mail e telefone) e descrição do cargo que
ocupa.
8.16.31.
Permitir o registro das origens de crédito orçamentário para utilização no
cadastro alterações orçamentárias da despesa, identificando qual o crédito vinculado à
necessidade do ente ou estado.
8.16.32.
Permitir registrar cenários macroeconômicos na LDO para aplicação nas receitas
e despesas, informando: Variável Método de cálculo (percentual ou valor) Percentual ou
valor para o ano Atual e para os próximos anos Além disso possibilita informar texto, para
detalhar as premissas utilizadas.
8.16.33.
Permitir o registro do cenário macroeconômico para LDO, ao informar as
variáveis, o método de cálculo em valor ou percentual, os exercícios, sejam eles, atual e
próximos dois exercícios subsequentes, bem como, a premissa utilizada para o respectivo
cenário. Este registro deve ser realizado para possibilitar a elaboração do relatório
solicitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. .4º, § 2º inciso II.
8.16.34.
Permitir ao usuário a criação de uma configuração de organogramas
personalizada para que o registro seja realizado conforme a organização estrutural da
entidade pública. Tal configuração realiza-se ao informar uma descrição, bem como, a
máscara que esse terá na configuração, definindo níveis e quantidade de dígitos de cada
nível, limitados em 6 e 16 dígitos, respectivamente, tal qual, colocar em uso uma
configuração, tornando os organogramas válidos para utilização no exercício.
8.16.35.
Permitir o registro da configuração de função e subfunção conforme a
necessidade do município, indicando que está em uso uma determinada configuração e
validando as funções e subfunções para utilizá-las no exercício, bem como, informar
alguma descrição.
8.16.36.
Permitir a pesquisa das assinaturas previamente cadastrados por meio da
possibilidade de informar a descrição do grupo de assinatura, o nome ou CPF do
assinante, visualizando-as e ordenando-as por meio de listagem, que possibilita ainda a
edição, exclusão e até mesmo realizar a cópia das assinaturas.
8.16.37.
Permitir a pesquisa de pessoas previamente cadastradas como assinantes ao
informar o respectivo nome, CPF e função, visualizando-as e ordenando-as por meio de
listagem, ensejando maior visibilidade.
8.16.38.
Permitir a pesquisa de assinaturas previamente cadastradas ao informar a
descrição do grupo de assinantes, nome do assinante e CPF do assinante, visualizando-as e
ordenando-as por meio de listagem, ensejando maior visibilidade.
8.16.39.
Permitir o registro de assinantes conforme necessidade do município ao
informar um nome, ou seja, inseri-lo após a possibilidade de realizar consultas das
pessoas previamente cadastradas por meio dos dados pessoais; o CPF, a função e algum
dado complementar que desejar o registro.
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8.16.40.
Permitir o registro de grupos de assinaturas ao informar a descrição que
identifica um conjunto de assinantes, conforme necessidade do município.
8.16.41.
Permitir ao usuário a inclusão da configuração de assinaturas. A partir desta
configuraçãodeve ser informado um grupo pré-definido, permitindo vincular um ou mais
assinantes a este grupo. Desta forma, os assinantes aparecerão em impressões de
relatório, notas e qualquer documento passível de impressão.
8.16.42.
Permitir a pesquisa de dedução da receita ao informar sua descrição e/ou tipo
por meio de listagem, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário
necessitar, bem como, ordená-las ao serem demonstradas.
8.16.43.
Permitir o registro de dedução da receita conforme a necessidade do município,
ao informar uma descrição, o tipo, ou seja, se é um desconto concedido, uma restituição,
renúncia, retificação ou compensação ou mesmo se representa uma dedução ao FUNDEB.
Esse registro da dedução tem a possibilidade de ser ativado para que fique disponível para
utilização em um novo exercício.
8.16.44.
Permitir a criação/alteração das despesas do PPA, LDO e LOA de forma
incremental durante a elaboração ou alteração do orçamento, solicitando somente
informações obrigatórias, mas possibilitando que as demais sejam informadas em
momento posterior. Permanece assim com a situação em elaboração, notificando ao
usuário de que estão pendentes algumas informações, e logo preenchidas, deve ser
possível o envio ao legislativo e sanção da referida peça orçamentária.
8.16.45.
Permite a visualização de diferenças, inclusão, atualização ou exclusão de
receitas da LOA em comparação a LDO, possibilitando a visualização de:
8.16.45.1.uma receita existente na LDO, inserindo-a na LOA de forma individual ou
coletivamente, com base no orçamento elaborado na LDO;
8.16.45.2.uma receita existente na LDO e existente na LOA, mas com diferenças, permitindo
atualizar na LOA de forma individual ou coletivamente, de acordo com a LDO;
8.16.45.3.uma receita existente na LDO e existente na LOA, mas com diferenças, permitindo
excluir de forma individual ou coletivamente, na LOA;
8.16.46.
Permitir a visualização das despesas existentes na LDO e inseri-las na LOA de
forma individual ou coletiva. E se existentes também na LOA, mas com diferenças entre as
peças citadas, possibilita a atualização ou exclusão de forma também individual ou
coletiva, em concordância com a elaboração orçamentária entre as peças.
8.16.47.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.16.48.
Permitir a pesquisa das despesas previamente cadastradas ao informar a
entidade pública, o organograma, o programa, a ação, a função, a sub-função, o recurso, a
natureza da despesa ou seu respectivo valor, visualizando-as e ordenando-as por meio de
listagem, e realizando a expansão quando o registro se apresentar informações agrupadas,
e assim detalhando-as.
8.16.49.
Por meio da pesquisa, as informações demonstradas poderão ser ordenadas
pelos itens da listagem por programa, organograma e recurso, apresentando registros
agrupados na listagem. A listagem apresenta um totalizador que permite a visualização
do:
8.16.49.1.total geral dos registros da listagem;
8.16.49.2.total de registros conforme organizador em valor e quantidade agrupado;
8.16.49.3.total de resultados por página e quantidade de páginas do registro. Além disso, os
totalizadores respeitam os filtros aplicados na listagem, retornando valores de acordo
com a lista apresentada.
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8.16.50.
Permitir o registro das despesas da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO),
conforme necessidade do município, ao informar a entidade pública, o organograma, a
função e sub-função a qual pertence, o programa e ação de governo, a meta financeira
anual e as metas físicas, o(s) recurso(s), a natureza da despesa, bem como, os marcadores
que facilitam a pesquisa e identificação desses registros.
8.16.51.
Permitir a utilização de organizadores (marcadores) nas despesas da LDO. Os
mesmos devem ser customizáveis, podendo ter qualquer descrição e agrupar os dados em
qualquer segmento, abrindo um leque de possibilidades para emissão de relatórios,
consultas ou geração de arquivos personalizados.
8.16.52.
Permitir a identificação nos registros de receitas e despesas a ausência de
informação ou informação indevida, onde o usuário receberá a orientação devida
referente a qual informação deverá ser complementada ou ajustada.
8.16.53.
Permitir a pesquisa das despesas previamente cadastradas ao informar a
entidade pública, o organograma, o programa, a ação, a função, a subfunção, o recurso, a
natureza da despesa, o marcador, o valor ou seu respectivo número, visualizando-as e
ordenando-as por meio de listagem, e realizando a expansão quando o registro se
apresentar informações agrupadas, e assim detalhando-as
8.16.54.
Permitir o registro das despesas da Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme
necessidade do município, ao informar a entidade pública, o organograma, a função e
subfunção a qual pertence, o programa e ação de governo, a meta financeira anual e as
metas físicas, o(s) recurso(s), a natureza da despesa, bem como, os marcadores que
facilitam a pesquisa e identificação desses registros.
8.16.55.
Permitir a utilização de organizadores (marcadores) nas despesas da LOA. Os
mesmos devem ser customizáveis, podendo ter qualquer descrição e agrupar os dados em
qualquer segmento, abrindo um leque de possibilidades para emissão de relatórios,
consultas ou geração de arquivos personalizados.
8.16.56.
Permitir o registro das despesas do Plano Plurianual (PPA), conforme
necessidade do município, ao informar a entidade pública, o organograma, a função e
subfunção a qual pertence, o programa e ação de governo, a meta financeira anual ou
quadrienal e as metas físicas, o(s) recurso(s), a natureza da despesa, bem como, os
marcadores que facilitam a pesquisa e identificação desses registros.
8.16.57.
Permitir a utilização de organizadores nas despesas do PPA, sendo
customizáveis, podendo ter qualquer descrição e agrupar os dados em qualquer
segmento, abrindo um leque de possibilidades para emissão de relatórios, consultas ou
geração de arquivos personalizados.
8.16.58.
Permite o registro de envio ao legislativo quando o orçamento estiver elaborado,
possibilitando informar: Data de envio ao legislativo Observações Após o envio permite
retorno ao executivo para alterações ou sancionar. Além disso quando estiver como
enviado ao legislativo não deve permitir
8.16.59.
que a peça orçamentária seja alterada garantindo a integridade dos registros.
Permitir o envio dos registros de receitas e despesas da LDO para escrituração contábil
após a peça orçamentária ser sancionada, possibilitando a visualização de quais
documentos já foram enviados para escrituração, e se efetuada alguma alteração no
orçamento elaborado, reenviá-los novamente.
8.16.60.
Permite o registro do envio ao legislativo da peça orçamentária após sua
elaboração, ao informar a respectiva data de envio ao legislativo, possíveis observações,
bem como, permitir o retorno ao executivo para alterações e nova sanção, assim como,
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não permitir que a peça orçamentária seja alterada quando a mesma estiver sido enviada
ao legislativo, garantindo a integridade dos registros.
8.16.61.
Permitir o envio dos registros de receitas e despesas da LOA para escrituração
contábil após a peça orçamentária ser sancionada, possibilitando a visualização de quais
documentos já foram enviados para escrituração, e se efetuada alguma alteração no
orçamento elaborado, reenviá-los novamente.
8.16.62.
O usuário deve ter a possibilidade de reenviar a LOA para escrituração e caso
seja efetuada alguma alteração no orçamento elaborado, permitindo reenviar os
documentos alterados para escrituração.
8.16.63.
Permite o registro do envio ao legislativo da peça orçamentária após sua
elaboração, ao informar a respectiva data de envio ao legislativo, possíveis
observações, bem como, permitir o retorno ao executivo para alterações e nova
sanção, assim como, não permitir que a peça orçamentária seja alterada quando a
mesma estiver sido enviada ao legislativo, garantindo a integridade dos registros.
8.16.64.
Permitir o envio dos registros de receitas e despesas do PPA para escrituração
após a peça orçamentária ser sancionada, visualizando quando os documentos já foram
enviados para escrituração, e caso se efetue alguma alteração no orçamento elaborado,
permite-se reenviar os documentos alterados para escrituração.
8.16.65.
Possibilitar a realização do envio de dados para o portal da transparência,
visando a disponibilização em tempo real, das informações pormenorizadas sobre a
execução orçamentária e financeira dos municípios.
8.16.66.
Permitir a pesquisa das equipes de planejamento previamente cadastrados ao
informar a descrição e/ou seus os membros pertencentes, visualizando-as e ordenando-as
por meio de listagem, ensejando maior visibilidade.
8.16.67.
Permitir o registro de equipes de planejamento da base estratégica conforme
necessidade do município, ao informar alguma descrição, o ato de nomeação, o período
inicial e final, as atribuições e os membros pertencentes.
8.16.68.
Permitir registrar execução de metas físicas e realizar a avaliação, informando:
Ação Programa Entidade Produto Unidade de medida Localizador Meta física estimada
Meta física executada Observações Situação (A executar, Em execução, Executada) Além
disso, na listagem, permitir realizar uma pesquisa pelas registros do ambiente, permitindo
filtrar por: Ação: número e descrição Programa: número e descrição Situação Produto
Unidade de medida; Localizador.
8.16.69.
Permitir, na LDO, o registro de expansão das despesas e as suas respectivas
compensações, uma descrição, o Ato regulamentar, o valor para o ano atual e para as
projeções dos dois anos subsequentes, bem como, a(s) compensação(ões), informando o
tipo, ou seja, se é uma elevação de alíquota etc., a receita, o Ato regulamentador, a
localização, o valor para o ano atual e para as projeções dos dois anos subsequentes e uma
descrição. Este registro deve ser realizado para possibilitar a elaboração do relatório
solicitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. .4º, § 1º.
8.16.70.
Permite acesso a fonte de dados cadastrais e fonte de movimentação do sistema
8.16.71.
Permitir a elaboração ou construção de relatórios personalizados com base nos
registros das funcionalidades, possibilitando sua configuração com a divisão dos dados em
grupos, bem como a realização de cálculos e totalizadores.
8.16.72.
Permitir o registro de fontes de divulgação onde serão publicados os atos legais
de necessidade do município, ao informar o nome da fonte e o meio de comunicação
utilizado, como por exemplo, o jornal com circulação nacional, estadual, regional ou
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municipal, o diário oficial da união, do estado ou do município, o diário da justiça ou da
assembleia, o mural público, a internet ou mesmo uma editora.
8.16.73.
Permitir a pesquisa de fontes de divulgação cadastradas ao informar o nome
e/ou o meio de comunicação utilizado na sua publicação, visualizando-as e ordenando-as
por meio de listagem, ensejando maior visibilidade.
8.16.74.
Permitir a pesquisa das funções e subfunções ao informar o respectivo número
e/ou ementa, visualizando-os por meio de listagem, ensejando maior visibilidade.
8.16.75.
Permitir o registro de função e subfunção no qual pertencem a uma configuração
previamente criada, informando seu código e descrição em atendimento a Portaria nº 42,
de 14 de abril de 1999 e alterações posteriores.
8.16.76.
Permitir a realização de alterações legais na LDO.
8.16.77.
Permitir após a aprovação orçamentária do PPA ou da LDO, efetuar alteração
quando as peças estiverem com situação de sancionada para em alteração, pois durante o
processo de alteração de um registro já gravado, o sistema possibilita de forma individual,
visualizar tais alterações comparando com a versão anterior aprovada do orçamento. Essa
visualização deve ser possibilitada nos registros de receitas, despesas, programas e ações
de governo, indicando nas suas respectivas listagens quais foram alterados, podendo
ainda, as alterações nas receitas e despesas serem desfeitas individual ou coletivamente,
retornando automaticamente para a situação igual a sancionada, quando estiverem em
alteração, mas forem desfeitas as mesmas.
8.16.78.
Permitir realizar as alterações legais no PPA
8.16.79.
Permitir as alterações nas parametrizações da LOA quando a peça estiver em
elaboração ou alteração, ou mesmo, conter nos registros de despesas ou receitas a
existência de dado da informação já parametrizada, ou seja, o organograma, e caso ocorra
várias alterações nos parâmetros, essa informação deve ser armazenada não ocorrendo
sua perda, mas sim, seu retorno, conforme necessidade do cliente e novas alterações.
8.16.80.
Permitir o registro da peça Lei Orçamentária Anual (LOA) do município, ao
informar o respectivo exercício, a parametrização com a composição da receita, o
organograma, indicando se as receitas serão detalhadas por esse, o nível da natureza da
despesa, indicando se todas as naturezas de despesas registradas devem ser
apresentadas, ou apenas um nível específico para a respectiva elaboração do orçamento,
como exemplo, o nível de modalidade; bem como, informar a geração de número reduzido
para receitas e despesas, indicando como serão gerados tais números sequenciais para
ordenação, a reinicialização da numeração sequencial de receitas e despesas (números),
indicando se serão gerados por entidade ou mesmo se a numeração de receitas e despesas
serão informadas manualmente.
8.16.81.
Permite o registro da sanção da peça orçamentária após seu envio ao legislativo,
ao informar a respectiva data de envio ao legislativo, o Ato autorizativo, possíveis
observações, bem como, não permitir que a peça orçamentária seja alterada quando a
mesma estiver sancionada, garantindo a integridade dos registros.
8.16.82.
Permitir nos parâmetros da LDO escolher o grau do plano de contas de receita e
despesa a ser utilizado
8.16.83.
Permitir as alterações nas parametrizações da LDO quando a peça estiver em
elaboração ou alteração, ou mesmo, conter nos registros de despesas ou receitas a
existência de dados das informações já parametrizadas, ou seja, os recursos, o
organograma, bem como, a função e subfunção, e caso ocorra várias alterações nos
parâmetros, essas informações devem ser armazenadas não ocorrendo sua perda, mas
sim, seu retorno, conforme necessidade do cliente e novas alterações.
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8.16.84.
Permitir o registro da peça Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do município,
ao informar o respectivo exercício, a parametrização com a composição de receita e
despesa, indicando se no orçamento conterá o recurso, informar se a composição da
receita serão detalhadas pelo organograma, e se das despesas, por função e subfunção,
bem como, indicar se todas as naturezas de despesas registradas são apresentadas, ou
apenas um nível específico para a respectiva elaboração do orçamento, como exemplo, o
nível de modalidade.
8.16.85.
Permite desfazer a sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), retornando
o status da peça para elaboração, possibilitando efetuar alterações necessárias no
orçamento.
8.16.86.
Permitir o registro dos limites da LDO, ao informar qual o tipo de crédito, o tipo
do valor em monetário ou percentual, o valor ou percentual autorizado, a base de cálculo
da receita ou despesa, a origem do crédito orçamentário e a classificação em limite ou
exclusão. Este registro deve ser realizado para possibilitar a elaboração do relatório
solicitado pela CRFB DE 1988 Art. .99º, § 5º: Este registro deve ser realizado em
atendimento a CF/1988 Art. .99º, § 5º.
8.16.87.
Permitir a pesquisa dos limites da LDO previamente cadastrados por meio da
possibilidade de informar o valor, o tipo de crédito, a base de cálculo, a origem do crédito
orçamentário e a classificação, visualizando-as e ordenando-as por meio de listagem. Essa,
possibilita a visualização do total de resultados por página e quantidade de páginas do
registro.
8.16.88.
Permitir a pesquisa dos limites da LOA previamente cadastrados por meio da
possibilidade de informar o valor, o tipo de crédito, a base de cálculo, a origem do crédito
orçamentário e a classificação, visualizando-as e ordenando-as por meio de listagem. Essa,
possibilita a visualização do total de resultados por página e quantidade de páginas do
registro.
8.16.89.
Permitir ao usuário o registro de limites da LOA, ao informar o tipo de crédito, o
tipo do valor como monetário ou percentual, o valor ou percentual autorizado, a base de
cálculo da receita ou despesa, a origem do crédito orçamentário, bem como, a classificação
como limite ou exclusão. Este registro deve ser realizado em atendimento a CF/1988 Art.
.99º, § 5º que cita:
8.16.90.
Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de
despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de
créditos suplementares ou especiais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
8.16.91.
Permitir a pesquisa de localizadores cadastrados ao informar a respectiva
descrição, visualizando-os e ordenando-os por meio de listagem, ensejando maior
visibilidade.
8.16.92.
Permitir os registros de localizadores por meio de uma descrição, conforme a
necessidade do município, interagindo com outras funcionalidades cadastrais informadas.
8.16.93.
Permitir a realização de reabertura da LOA com o objetivo de efetuar
manutenções, conforme a necessidade da entidade, identificando durante esse processo
os registros que foram incluídos, excluídos ou alterados por meio de listagem, e que ao ser
concluída tal manutenção da LOA, receitas e despesas devem ser incrementadas os
números na sequência
8.16.94.
Permitir registrar organizadores no sistema.
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8.16.95.
Permitir a utilização de organizadores nos registros de receitas e despesas
orçamentárias PPA, LDO e LOA, em naturezas da despesa e receita, bem como, em
recursos. Esses organizadores devem ser customizáveis, podendo ter qualquer descrição e
agrupar os dados em qualquer segmento, abrindo um leque de possibilidades para
emissão de relatórios, consultas ou geração de arquivos personalizados.
8.16.96.
Permitir o registro das metas fiscais da despesa, ao informar os valores dessas
para os dois próximos exercícios das despesas da LDO. Este registro deve ser realizado
para possibilitar a elaboração do relatório solicitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
Art. 4º, § 1º.
8.16.97.
Permitir a pesquisa das metas fiscais da despesa previamente cadastrados por
meio da possibilidade de informar a descrição e número do programa, a descrição e
número da ação, a descrição e número do organograma, bem como, o nome da entidade e
o número da natureza da despesa, visualizando-as e ordenando-as por meio de listagem.
Essa, possibilita a visualização do total de registros do exercício atual e dos próximos dois,
e o total de resultados por página e quantidade de páginas do registro. E por meio dessa
possibilidade de pesquisa, há o retorno demonstrando os valores totalizados conforme os
filtros de busca aplicados para a listagem, bem como, demonstrar nessa o status da meta
fiscal, facilitando a identificação dos registros que estão programados ou a programar.
8.16.98.
Permitir a pesquisa de metas fiscais da receita previamente cadastradas ao
informar a natureza da receita ou organograma, visualizando-as e ordenando-as por meio
de listagem. Essa, possibilita a visualização do total geral dos registros referente ao
exercício atual e dos próximos dois exercícios, o total de resultados por página e
quantidade de páginas do registro, bem como, apresenta o status da meta fiscal para
facilitar a identificação dos registros que estão programados ou a programar.
8.16.99.
Permitir o registro das metas fiscais da receita, ao informar os valores dessas
para os dois próximos exercícios das receitas da LDO e das suas respectivas deduções.
Este registro deve ser realizado para possibilitar a elaboração do relatório solicitado pela
Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. 4º, § 1º.
8.16.100.
Permitir a pesquisa de naturezas das despesas cadastradas, ao informar total ou
parcial a máscara ou o texto da descrição da natureza, visualizando-as por meio de
listagem.
8.16.101.
Permitir o registro da natureza de despesa conforme necessidade do município,
informando um determinado número (este respeita a formatação prévia da respectiva
configuração), o tipo sintético ou analítico, a descrição e marcadores. Esta funcionalidade
possibilita identificar a finalidade dos gastos públicos nos registros que foram utilizadas.
8.16.102.
Permitir o registro da configuração de natureza de despesa conforme
necessidade do município, possibilitando informar uma descrição, os níveis limitados em
30 níveis e total de 30 dígitos, bem como, indicar que está em uso uma determinada
configuração e validando as naturezas de despesa para utilizá-las no exercício.
8.16.103.
Permitir a utilização de organizadores (marcadores) nos cadastros de naturezas
da despesa utilizadas na elaboração das peças orçamentárias. Os mesmos devem ser
customizáveis, podendo ter qualquer descrição e agrupar os dados em qualquer
segmento, abrindo um leque de possibilidades para emissão de relatórios, consultas ou
geração de arquivos personalizados.
8.16.104.
Permitir a pesquisa de naturezas das receitas cadastradas, ao informar total ou
parcial a máscara ou o texto da descrição da natureza, visualizando-as por meio de
listagem.
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8.16.105.
Permitir o registro da natureza de receita conforme necessidade do município,
informando um determinado número (este respeita a formatação prévia da respectiva
configuração), o tipo sintético ou analítico, a descrição e marcadores. Esta funcionalidade
possibilita identificar a origem das receitas públicas nos registros que foram utilizadas.
8.16.106.
Permitir o registro da configuração de natureza de receita conforme necessidade
do município, possibilitando informar uma descrição, os níveis limitados em 30 níveis e
total de 30 dígitos, bem como, indicar que está em uso uma determinada configuração e
validando as naturezas de receita para utilizá-las no exercício.
8.16.107.
Permitir a utilização de organizadores (marcadores) nas naturezas da receita
utilizadas na elaboração das peças orçamentárias. Os mesmos devem ser customizáveis,
podendo ter qualquer descrição e agrupar os dados em qualquer segmento, abrindo um
leque de possibilidades para emissão de relatórios, consultas ou geração de arquivos
personalizados.
8.16.108.
Permitir a utilização de organizadores (marcadores) na natureza da receita
Estes organizadores devem ser customizáveis, podendo ter qualquer descrição e agrupar
os dados em qualquer segmento, abrindo um leque de possibilidades para emissão de
relatórios, consultas ou geração de arquivos personalizados.
8.16.109.
Permitir a pesquisa da natureza de texto jurídico cadastrada ao informar a sua
descrição, visualizando-as e ordenando-as por meio de listagem, ensejando maior
visibilidade.
8.16.110.
Permitir o registro da natureza de texto jurídico conforme a necessidade do
município, ao informar uma descrição, e salienta-se a restrição quando a existência na
duplicidade da descrição de naturezas do texto jurídico.
8.16.111.
Permitir a pesquisa de organogramas cadastrados ao informar o respectivo
número, descrição e/ou tipo de administração a qual pertence, visualizando-os por meio
de listagem, ensejando maior visibilidade.
8.16.112.
Possibilitar ao usuário o cadastro de organogramas que visa atender a
organização estrutural da entidade, ao informar o número do organograma, a descrição e
o tipo de administração.
8.16.113.
Permitir a pesquisa das orientações estratégicas de governo previamente
cadastradas ao informar a denominação, a justificativa e/ou orientações, visualizando-as e
ordenando-as por meio de listagem, ensejando maior visibilidade.
8.16.114.
Permitir identificar os registros de receitas e despesas da LDO com pendências
cadastrais no envio ao legislativo, permitindo filtrar e visualizar no ambiente somente os
registros com inconsistências.
8.16.115.
Permitir identificar os registros de receitas e despesas da LOA com pendências
cadastrais no envio ao legislativo, permitindo filtrar e visualizar no ambiente somente os
registros com inconsistências.
8.16.116.
Permitir identificar os registros de receitas e despesas do PPA com pendências
cadastrais no envio ao legislativo, permitindo filtrar e visualizar no ambiente somente os
registros com inconsistências.
8.16.117.
Permitir as alterações nas parametrizações do PPA quando a peça estiver em
elaboração ou alteração, ou mesmo, conter nos registros de despesas ou receitas a
existência de dados das informações já parametrizadas, ou seja, os recursos, as metas
anuais, o organograma, a função e subfunção, bem como, a natureza da despesa, e caso
ocorra várias alterações nos parâmetros, essas informações devem ser armazenadas não
ocorrendo sua perda, mas sim, seu retorno, conforme necessidade do cliente e novas
alterações.
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8.16.118.
Permitir o registro da peça Plano Plurianual (PPA) do município, ao informar a
respectiva vigência do quadriênio, a parametrização da composição da receita e da
despesa, se as mesmas conterão o recurso, e se serão detalhadas por metas anuais. Em
relação a composição da receita, se a mesma será detalhada por organograma, a
composição da despesa, detalhada por função e subfunção, a natureza da despesa,
detalhada por natureza e até mesmo informar o nível do detalhamento, podendo optar
livremente, ou seja, onde todas as naturezas de despesa registradas são apresentadas ou
determinar um nível específico para elaboração do orçamento.
8.16.119.
Permite o registro da sanção da peça orçamentária após seu envio ao legislativo,
ao informar a respectiva data de envio ao legislativo, o Ato autorizativo, possíveis
observações, bem como, não permitir que a peça orçamentária seja alterada quando a
mesma estiver sancionada, garantindo a integridade dos registros.
8.16.120.
Permite desfazer a sanção do Plano Plurianual (PPA) retornando o status da
peça para elaboração, possibilitando efetuar alterações necessárias no orçamento.
8.16.121.
Permitir a visualização de todas as despesas elaboradas no PPA, conforme
quadriênio selecionado, possibilitando de uma forma rápida inserir de forma individual
ou em lote, registros de despesas na LDO, para atendimento do Art. 165 da Constituição
Federal 1988. O recurso do saldo a priorizar disponível é da meta financeira conforme
saldo orçamentário da despesa (previsto no PPA menos o priorizado na despesa da LDO
do referido quadriênio.
8.16.122.
O usuário deve ter a possibilidade de replicar os marcadores de receitas e
despesa do PPA para LDO por meio da priorização da LDO.
8.16.123.
Permitir a definição de quais colunas serão exibidas na listagem para
visualização e ordenação das informações referentes ao cadastro de programas de
governo, como o público-alvo e objetivos, indicando quais dados o usuário deseja
visualizar.
8.16.124.
Permitir o cadastro de programas válido para o quadriênio, não permitindo que
sejam incluídos novos programas no PPA quando a peça orçamentária que esteja com o
status diferente de ‘Em elaboração’ ou ‘Em alteração' e não podem existir dois programas
com o mesmo número.
8.16.125.
Permitir a pesquisa dos programas de governos cadastros ao informar o
número, a descrição, o público alvo e os objetivos por meio de listagem, ensejando maior
visibilidade das informações que o usuário necessitar, bem como, ordená-las ao serem
demonstradas.
8.16.126.
Permitir o registro das projeções atuariais no qual projeta-se o fluxo anual de
receitas, despesas e saldo do regime próprio de previdência social dos servidores públicos
para um período de 75 anos. Este registro deve ser realizado para atendimento do Art. 4º
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
8.16.127.
Permitir a pesquisa das receitas previamente cadastradas ao informar a
entidade pública, o organograma, o recurso, a natureza da receita ou o seu respectivo
valor, visualizando-as e ordenando-as por meio de listagem, e realizando a expansão
quando o registro se apresentar informações agrupadas, e assim detalhando-as. Por meio
da pesquisa, as informações demonstradas poderão ser ordenadas pelos itens da listagem
por organograma e recurso, apresentando registros agrupados na listagem.
8.16.128.
Permitir o registro das receitas da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
conforme necessidade do município, ao informar a entidade pública, a natureza da receita,
o organograma a qual pertence, a meta financeira para o respectivo exercício, o(s)
recurso(s) e a(s) dedução(ões), bem como, os marcadores que facilitam a pesquisa e
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identificação desses registros. O organograma e recurso devem ser informados mediante
parametrização, conforme necessidade do cliente, sendo que as deduções podem ser
informadas na receita, no mesmo registro da natureza da receita principal, demonstrando
o saldo líquido da receita no registro.
8.16.129.
Permitir a utilização de organizadores nas receitas da LDO. Os mesmos devem
ser customizáveis, podendo ter qualquer descrição e agrupar os dados em qualquer
segmento, abrindo um leque de possibilidades para emissão de relatórios, consultas ou
geração de arquivos personalizados.
8.16.130.
Permitir a criação/alteração das receitas do PPA, LDO e LOA de forma
incremental durante a elaboração ou alteração do orçamento, solicitando somente
informações obrigatórias, mas possibilitando que as demais sejam informadas em
momento posterior. Permanece assim com a situação em elaboração, notificando ao
usuário de que estão pendentes algumas informações, e logo preenchidas, possibilitado o
envio ao legislativo e sanção da referida peça orçamentária.
8.16.131.
Permitir a identificação quando o valor da meta financeira da receita não está
totalmente alocado nos recursos, confrontando valor da meta em comparação com o valor
aplicado nos recursos, demonstrando a diferença a maior ou a menor.
8.16.132.
Permitir ao usuário informar apenas os recursos na dedução que estejam
vinculados a receita, demonstrando nas deduções somente os recursos da receita para
seleção e uso.
8.16.133.
Permitir a pesquisa das receitas previamente cadastradas ao informar a
entidade pública, o organograma, o recurso, a natureza da receita, o marcador, o valor ou
seu respectivo número, visualizando-as e ordenando-as por meio de listagem, e realizando
a expansão quando o registro se apresentar informações agrupadas, e assim detalhandoas. Por meio da pesquisa, as informações demonstradas poderão ser ordenadas pelos itens
da listagem por organograma e recurso, apresentando registros agrupados na listagem,
listagem apresenta um totalizador que permite a visualização do:
8.16.133.1.total geral dos registros da listagem;
8.16.133.2.total de registros conforme organizador em valor e quantidade agrupado;
8.16.133.3.total de resultados por página e quantidade de páginas do registro. A
8.16.133.4.lém disso, os totalizadores respeitam os filtros aplicados na listagem, retornando
valor de acordo com a lista apresentada.
8.16.134.
8.3.133 Permitir a utilização de organizadores (marcadores) nas receitas da LOA.
Os mesmos devem ser customizáveis, podendo ter qualquer descrição e agrupar os dados
em qualquer segmento, abrindo um leque de possibilidades para emissão de relatórios,
consultas ou geração de arquivos personalizados.
8.16.135.
Permitir a realização de filtros rápidos nas receitas das peças orçamentárias, por
meio da seleção da entidade conforme a necessidade do usuário, listando-as somente as
relacionadas a essa.
8.16.136.
Permitir o registro de receitas da Lei Orçamentária Anual (LOA) de necessidade
do município, ao informar a entidade pública, a natureza da receita, o organograma a qual
pertence, a meta financeira para o respectivo exercício, o(s) recurso(s) e a(s)
dedução(ões), bem como, os marcadores que facilitam a pesquisa e identificação desses
registros. O organograma deve ser informado mediante parametrização, conforme
necessidade do cliente, sendo que as deduções podem ser informadas na receita, no
mesmo registro da natureza da receita principal, demonstrando o saldo líquido da receita
no registro.
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8.16.137.
Permitir a pesquisa das receitas previamente cadastradas ao informar a
entidade pública, o organograma, o recurso, a natureza da receita ou o valor, visualizandoas e ordenando-as por meio de listagem. Por meio da pesquisa, as informações
demonstradas poderão ser ordenadas pelos itens da listagem por organograma e recurso,
apresentando registros agrupados na listagem para possível expansão, revelando detalhes
do registro da receita. A listagem apresenta um totalizador que permite a visualização do:
8.16.137.1.total geral dos registros da listagem;
8.16.137.2.total de registros conforme organizador em valor e quantidade agrupado;
8.16.137.3.total de registros conforme organizador em valor por metas anuais, quando PPA
estiver parametrizado por metas anuais;
8.16.137.4.total de resultados por página e quantidade de páginas do registro.
8.16.137.5.Além disso, os totalizadores respeitam os filtros aplicados na listagem, retornando
valor de acordo com a lista apresentada.
8.16.138.
Permitir o registro das receitas do Plano Plurianual (PPA), conforme
necessidade do município, ao informar a entidade pública, a natureza da receita, o
organograma a qual pertence, as metas financeiras anuais ou quadrienais, o(s) recurso(s)
e a(s) dedução(ões), bem como, os marcadores que facilitam a pesquisa e identificação
desses registros. O organograma, as metas financeiras anuais e os recursos devem ser
informados mediante parametrização, conforme necessidade do cliente, sendo que as
deduções podem ser informadas na receita, no mesmo registro da natureza da receita
principal, demonstrando o saldo líquido da receita no registro.
8.16.139.
Permitir a utilização de organizadores (marcadores) nas receitas do PPA. Os
mesmos devem ser customizáveis, podendo ter qualquer descrição e agrupar os dados em
qualquer segmento, abrindo um leque de possibilidades para emissão de relatórios,
consultas ou geração de arquivos personalizados.
8.16.140.
Possibilitar ao usuário o registro dos recursos que representam as fontes
financeiras, que sustentarão e assegurarão o desenvolvimento do plano de ação e
atingimento do objetivo do governo. O registro deve ser possível por meio de informações
como o número, conforme a formatação configurada dos recursos, o tipo ordinário ou
vinculado, uma descrição, bem como, se é um recurso de superávit financeiro, também
conforme a configuração.
8.16.141.
Permitir personalizar o registro com informações complementares conforme
necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.16.142.
Permitir a definição de quais colunas serão exibidas na listagem para
visualização e ordenação das informações referentes ao cadastro de fontes de recursos,
como a descrição e o tipo que o recurso representa, indicando quais dados o usuário
deseja visualizar.
8.16.143.
Permitir ao usuário a criação de uma configuração de recursos personalizada
para que o registro desses seja realizado conforme a organização da entidade pública. Tal
configuração realiza-se ao informar uma descrição, bem como, a máscara que o recurso
terá, definindo níveis e quantidade de dígitos de cada nível, limitados em 6 e 30 dígitos,
respectivamente. Além disso, permite-se a escolha de enumerar de forma distinta os
recursos de superávit financeiro, cuja a opção desta seleção relaciona-se com os casos
onde o Tribunal de Contas define o rol de recursos específicos para tal. Caso contrário,
serão criados automaticamente recursos de superávit financeiro na mesma estrutura do
recurso principal no momento do seu cadastro, ou seja, com o mesmo número para futura
utilização na execução orçamentária, sem a necessidade de criação por parte dos usuários.
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8.16.144.
Permitir o registro das fontes de recursos, tipos ordinário e vinculado, conforme
a configuração dos mesmos previamente cadastrada e necessidade do município,
informando o número (este respeita a formatação previamente na configuração de
recursos), a descrição, ou até mesmo, se é um recurso de superávit financeiro, informação
habilitada quando a configuração designar uma enumeração de forma distinta para
aqueles que são caracterizados como tal.
8.16.145.
Permitir a pesquisa das fontes de recursos ao informar o número, descrição, tipo
e/ou marcador, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar,
bem como, ordená-las ao serem demonstradas.
8.16.146.
Permitir a utilização de organizadores (marcadores) nos recursos. Os mesmos
devem ser customizáveis, podendo ter qualquer descrição e agrupar os dados em
qualquer segmento, abrindo um leque de possibilidades para emissão de relatórios,
consultas ou geração de arquivos personalizados.
8.16.147.
Permitir emitir relatórios gerenciais das receitas e despesas das peças
orçamentárias:
8.16.147.1.Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos Despesas por Órgão conforme
Vínculo e Recursos
8.16.147.2.Despesas por Órgão, Unidade e Categorias Econômicas
8.16.147.3.Projeto de Lei da LDO
8.16.147.4.Discriminação das Despesas Discriminação das Receitas
8.16.147.5.Planejamento das despesas
8.16.147.6.Receitas e Despesas por Fontes de Recursos Receitas por Órgão, Unidade e
Categorias Econômicas
8.16.147.7.Relatório de Transferências Financeiras
8.16.147.8.Relatório sobre Projetos em Execução e Despesas com Conservação do Patrimônio
Público
8.16.147.9.Demonstrativos complementares:
8.16.147.10.Demonstrativo das receitas e prioridades das despesas com manutenção e
desenvolvimento do ensino - MDE
8.16.147.11.Demonstrativo das receitas de impostos e das prioridades das despesas próprias
com saúde Demonstrativo das prioridades das despesas com pessoal
8.16.148.
Permitir emitir relatórios gerenciais das receitas e despesas das peças
orçamentárias: Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos Despesas por Órgão
conforme Vínculo e Recursos Despesas por Órgão, Unidade e Categorias Econômicas
Discriminação das Despesas Discriminação das Receitas Planejamento das despesas
Receitas e Despesas por Fontes de Recursos Receitas por Órgão, Unidade e Categorias
Econômicas Relatório de Transferências Financeiras Demonstrativos complementares:
Demonstrativo das receitas e prioridades das despesas com manutenção e
desenvolvimento do ensino - MDE Demonstrativo das receitas de impostos e das
prioridades das despesas próprias com saúde Demonstrativo das prioridades das
despesas com pessoal
8.16.149.
Permitir emitir relatórios gerenciais: Anexo II - Modelo da Planilha de Despesa
por Programa e Ações Anexo III - Compatibilização das origens com as destinações dos
recursos Anexo III Demonstrativo da Consolidação da Despesa por Programas
Planejamento das despesas do PPA Projeto de Lei do PPA Programação das Receitas
Relatório Resumo de Ações por Organograma Resumo da Receitas e Despesas por Fonte
de Recurso Resumo das Despesas por Fonte de Recurso Resumo das Receitas por Fonte de
Recurso
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8.16.150.
Permitir o registro das renúncias fiscais, ao informar a receita da LDO
renunciada, o tipo, ou seja, se é uma redução, isenção etc., a localização, o Ato
regulamentador, uma descrição e os valores para o exercício atual e os dois subsequentes.
Permite ainda registrar a(s) compensação(ões) informando as mesmas informações
citadas, bem como, o setor beneficiário. Este registro deve ser realizado para possibilitar a
elaboração do relatório solicitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. .4º, § 2º inciso
V.8.
8.16.151.
Permitir a visualização mediante pesquisa das renúncias fiscais previamente
cadastradas ao informar a natureza da receita, a descrição da natureza da receita e a
respectiva descrição, visualizando-as e ordenando-as por meio de listagem. Tal qual,
visualizar também mediante a ordenação dos itens da listagem com a opção de exibição
pela natureza da receita, o tipo, a descrição e/ou exercício, apresentado as informações
por um totalizador que permite vislumbrar o total de resultados por página e quantidade
de páginas do registro.
8.16.152.
Permitir registrar os resultados nominais mensais de forma automática (dividir
por 12). Além disso, caso o valor do rateio não fechar com valor total do ano logado, o
sistema avisa e indica a diferença a ser ajustada.
8.16.153.
Permitir a visualização mediante pesquisa dos resultados nominais previamente
cadastrados ao informar o tipo do resultado, visualizando-as e ordenando-as por meio de
listagem. Tal qual, visualizar também mediante a ordenação dos itens da listagem com a
opção de exibição pelos exercícios, apresentando as informações por um totalizador que
permite vislumbrar o total de resultados por página e quantidade de páginas do registro.
8.16.154.
Permitir registrar os resultados nominais possibilitando informar: Descrição
Valor do exercício atual: permite informar valores detalhados mensalmente Valores de
anos anteriores (4 anos anteriores e dois anos posteriores) este registro deve ser
realizado para possibilitar a elaboração do relatório solicitado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, Art. .30º, § 1º item IV.
8.16.155.
Permitir os registros dos riscos fiscais ao informar o tipo de risco, a entidade
pública, o organograma, o detalhamento e a providência, bem como, o exercício atual e os
próximos dois. Este registro deve ser realizado para possibilitar a elaboração do relatório
solicitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. .4º, § 3º.
8.16.156.
Permitir a pesquisa de riscos fiscais previamente cadastrados ao informar o tipo,
a entidade ou detalhamento, visualizando-os e ordenando-os por meio de listagem. Essa,
possibilita a visualização do total de resultados por página e quantidade de páginas do
registro.
8.16.157.
Permite o registro da sanção da peça orçamentária após seu envio ao legislativo,
ao informar a respectiva data de envio ao legislativo, o Ato autorizativo, possíveis
observações, bem como, não permitir que a peça orçamentária seja alterada quando a
mesma estiver sancionada, garantindo a integridade dos registros.
8.16.158.
Permitir após a sanção da LOA disponibilizar as receitas e despesas para
execução orçamentária.
8.16.159.
Permitir o controle de alteração dos dados do plano plurianual para que, depois
de aprovado, os dados não possam ser alterados.
8.16.160.
Permitir o registro de subfunção no qual pertencem a uma configuração
previamente criada, informando seu código e descrição em atendimento a Portaria nº 42,
de 14 de abril de 1999 e alterações posteriores.
8.16.161.
Permitir a pesquisa das subfunções ao informar o respectivo número e/ou
ementa, visualizando-os por meio de listagem, ensejando maior visibilidade.
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8.16.162.
Permitir a pesquisa das sugestões realizadas para a elaboração do orçamento
previamente cadastradas ao informar o seu assunto, a sugestão apresentada, a categoria,
tipo, período e origem, visualizando-as por meio de listagem, ensejando maior
visibilidade.
8.16.163.
Permitir o registro dos tipos de alterações da receita, conforme a necessidade do
município e utilizá-los na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) nos registros de
alterações orçamentárias da receita.
8.16.164.
Possibilitar ao usuário o cadastro dos tipos de administração que serão
utilizados para definir a classificação dos organogramas da entidade. O cadastro deve
compor os seguintes dados:
8.16.164.1.Descrição;
8.16.164.2.Natureza jurídica;
8.16.164.3.Tipos de administração;
8.16.164.4.Poder.
8.16.165.
Permitir o registro dos tipos de compensação conforme a necessidade do
cadastrante para utilização nos cadastros de expansão da despesa.
8.16.166.
Permitir o registro dos tipos de renúncias fiscais, conforme a necessidade do
município e utilizá-los na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nos
registros de renúncias fiscais.
8.16.167.
Permitir a pesquisa dos tipos de responsáveis cadastrados ao informar a
respectiva descrição, visualizando-os e ordenando-os por meio de listagem,
8.16.168.
Permitir o registro dos tipos de resultado nominal, conforme a necessidade do
município e utilizá-los na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nos
registros de resultados nominais.
8.16.169.
Permitir registrar tipos de riscos fiscais.
8.16.170.
Permitir a pesquisa das transferências da LDO previamente cadastradas por
meio da possibilidade de informar a descrição da entidade de origem e/ou destino, a
descrição do organograma de origem e/ou destino, bem como, o recurso e a finalidade,
visualizando-as e ordenando-as por meio de listagem. Essa, possibilita a visualização do
total geral dos registros.
8.16.171.
Permitir o registro das transferências financeiras na LDO, ao informar os dados
de origem como a entidade pública e o organograma a qual pertence, e os dados de
destino como a entidade pública, o organograma a qual pertence, o recurso, finalidade e
valor. Este registro deve ser realizado para atendimento do Art. 4º da Lei de
Responsabilidade Fiscal, Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no §
2º do art. 165 da Constituição e: I - disporá também sobre: [...] f) demais condições e
exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.
8.16.172.
Permitir a pesquisa das transferências da LOA cadastradas ao informar sua
respectiva descrição da entidade de origem (transferente) e/ou destino (transferido),
descrição do organograma origem e/ou destino, bem como, o recurso e finalidade,
visualizando-as por meio de listagem. Essa, apresenta um totalizador referente aos
registros demonstrada ao usuário.
8.16.173.
Permitir o registro de transferências financeiras na LOA, ao informar os dados
da origem da transferência, bem como, os dados do destino ou destinatário. O primeiro
citado deve ser contemplado com informações como a entidade e organograma, e o
segundo, contempla as informações como a entidade, o organograma, o recurso, a
finalidade e o valor.
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8.16.174.
Permitir os registros das unidades de medida por meio de uma abreviatura e
descrição, conforme a necessidade do município, interagindo com outras funcionalidades
cadastrais as quais os mesmos são informados.
8.16.175.
Permitir a pesquisa de unidades de medida cadastradas ao informar a respectiva
abreviatura e descrição, visualizando-as e ordenando-as por meio de listagem, ensejando
maior visibilidade.
8.16.176.
Permite a visualização do total de receitas e despesas elaboradas, bem como, os
saldos provenientes da diferença entre essas, objetivando o acompanhamento
orçamentário e a dispensa de possíveis emissões de relatórios para se conhecer o total
planejado.
8.16.177.
Permite a visualização do total de receitas e despesas elaboradas, bem como, os
saldos provenientes da diferença entre essas, objetivando o acompanhamento
orçamentário e a dispensa de possíveis emissões de relatórios para se conhecer o total
planejado.
8.16.178.
Permite a visualização do total de receitas e despesas elaboradas, bem como, os
saldos provenientes da diferença entre essas, objetivando o acompanhamento
orçamentário e a dispensa de possíveis emissões de relatórios para se conhecer o total
planejado. A visualização de valores no PPA também é possibilitada por meio do total
geral e do detalhamento dos valores de receitas e despesas para os quatro exercícios, ou
seja, detalhamento anual.
8.16.179.
Permitir a realização de filtros rápidos das entidades por meio de painéis
interativos, selecionando os saldos positivos ou negativos conforme a necessidade do
usuário, listando-as somente os relacionados a esses.
8.16.180.
Permitir a visualização do saldo do orçamento por entidade (receitas (+)
transferências recebidas (-) despesas (-) transferências concedidas) durante a elaboração
da peça orçamentária, dispensando por exemplo, realizar emissões de relatórios para
conhecer o saldo planejado.
8.16.181.
Permitir a realização de filtros rápidos dos recursos das peças orçamentárias,
por meio de painéis interativos, selecionando os saldos positivos ou negativos conforme a
necessidade do usuário, listando-as somente os relacionados a esses.
8.16.182.
Permitir a realização de filtros rápidos com único clique no recurso apresentado
na listagem da LOA somente registros vinculados a receita ou despesa.
8.16.183.
Possibilitar ao usuário a realização da prestação de contas para o Tribunal de
Contas, por meio do envio de arquivos via webservice.

8.17. MÓDULO – TESOURARIA

8.17.1. Permitir a personalização do registro com informações complementares conforme
necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.2. Possibilitar ao usuário interagir com os registros dos pagamentos de despesas extras,
liquidações de empenhos e subempenhos por meio da listagem, realizando a visualização
somente dos que possuem saldo a pagar.
8.17.3. Possibilitar ao usuário o registro dos recursos que representam as fontes financeiras,
que sustentarão e assegurarão o desenvolvimento do plano de ação e atingimento do
objetivo do governo. Tal registro é possível por meio de informações como o número,
conforme a formatação configurada dos recursos, o tipo ordinário ou vinculado, uma
descrição, bem como, se é um recurso de superávit financeiro, também conforme a
configuração.
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8.17.4. Possibilitar ao usuário interagir com os registros de resgates financeiros, por meio do
ambiente de controle das contas bancárias da entidade, realizando operações de edições e
exclusões dos mesmos.
8.17.5. Permitir efetuar o pagamento do borderô através de arquivo de retorno do banco.
8.17.6. Permitir a construção de uma linguagem unificada por meio do programa de scripts,
possibilitando a realização de diversas operações que podem gerar saída dos dados ou
processar alguma entrada de dados para uma funcionalidade.
8.17.7. Permitir ao usuário realizar o registro dos tipos de documentos, ao informar uma
descrição, objetivando vinculá-lo no extrato da conciliação bancária.
8.17.8. Permitir ao usuário realizar o registro das deduções das receitas, ao informar uma
descrição, bem como, o tipo que se refere tal dedução, ou seja, se é um desconto
concedido, FUNDEB, restituição, renúncia, retificação, compensação ou outras deduções,
objetivando vincular às respectivas arrecadações.
8.17.9. Possibilitar a otimização do tempo, evitando o retrabalho ao permitir a realização da
baixa automática na contabilidade quando existirem documentos criados por ela, mas os
pagamentos pela tesouraria.
8.17.10.
Possibilitar o gerenciamento dos scripts disponíveis para execução
8.17.11.
Permitir a emissão de notas de pagamento.
8.17.12.
Possibilitar a gestão de permissões de acessos, funcionalidades e ações por
usuários e grupos de usuários, a partir de uma ferramenta de acessos
8.17.13.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros das contas a pagar, a partir de
pesquisas com dados informados como o período da data de vencimento ou de emissão,
ensejando maior visibilidade das mesmas, por meio de uma listagem, que o usuário
necessitar.
8.17.14.
Permitir ao usuário interagir com os registros das movimentações em dinheiro
da entidade, realizando o devido controle das mesmas ao possibilitar a inclusão do saldo
inicial, indicando o respectivo valor, a finalidade e o valor por fonte de recurso, conforme
necessidade.
8.17.15.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.16.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de documentos a
serem vinculados no extrato conciliação bancária por meio da listagem, ativando ou
desativando os respectivos registros para o exercício atual ou para posteriores conforme a
necessidade da entidade.
8.17.17.
Permitir ao usuário realizar a inclusão de contas bancárias, ao informar o banco,
dados da agência, uma descrição, o organograma, bem como, o tipo, ou seja, se é corrente,
poupança ou salário, objetivando o controle das movimentações e saldos por esse.
8.17.18.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de cheques por meio da
listagem, definindo os status a partir de anulações, onde informar-se a data e os motivos
das mesmas.
8.17.19.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos tipos de documentos vinculados no
extrato da conciliação bancária cadastrados, ao informar a descrição, demonstrando-os e
ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, ensejando maior
visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.17.20.
Permitir a visualização das movimentações financeiras que não foram
concebidas pela tesouraria como os pagamentos de despesa extra e anulações, os
pagamentos de empenhos e subempenhos e anulações.
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8.17.21.
A partir desta visualização (que exibe dados como conta bancária, descrição do
documento, tipo de transação financeira, valor e data), o tesoureiro poderá realizar o
reconhecimento destes documentos, considerando que tem o domínio sobre o Tesouraria
e precisa ter ciência de todas as movimentações financeiras realizadas. Este procedimento
é opcional e caso a entidade opte por não o realizar, as movimentações financeiras não
realizadas pela tesouraria passam a ser reconhecidas instantaneamente na sua criação.
8.17.22.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.23.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de transferências bancárias da
entidade, realizando a classificação a partir da baixa das mesmas, informando a data e o
número do documento, apresentando a situação ou status igual a pago e facilitando assim,
sua identificação.
8.17.24.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.25.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de responsáveis por
meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.17.26.
Possibilitar o cadastro de responsáveis, pessoas que podem assumir algum tipo
de responsabilidade perante a Administração Pública ou fora dela, respondendo sobre as
informações de sua responsabilidade na entidade. Esses, podem pertencer ao quadro de
funcionários do órgão ou poderão ser terceiros que são designados para exercer
determinada função, por exemplo: um engenheiro, um técnico de informática. Diante das
características citadas dos responsáveis, permite-se informar o período de
responsabilidade mantida sob seu domínio, bem como os dados para cadastro como seus
dados pessoais (nome, RG, CPF, endereço, e-mail e telefone) e descrição do cargo que
ocupa.
8.17.27.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de pagamentos que contêm
somente saldos a pagar por meio de uma listagem, filtrando-os por despesas extras,
empenhos ou subempenhos bem como, visualizar todos.
8.17.28.
Possibilitar ao usuário interagir com a configuração de organogramas (que
define máscaras e outras personalizações) cadastradas para utilização no exercício atual
e/ou posteriores.
8.17.29.
Possibilitar ao usuário cadastrar os credores da entidade, ao informar seu nome,
seu CPF ou CNPJ, bem como, a data de inclusão
8.17.30.
Possibilitar ao usuário realizar a visualização e ordenação das agências
bancárias cadastradas por meio da listagem das mesmas, seja por nome, por número e o
dígito da agência ou por banco, ensejando maior apresentação das informações que o
usuário necessitar.
8.17.31.
Permitir visualizar por meio de relatório a situação das contas bancárias em
relação a conciliação: se ela está em elaboração, concluída ou pendente. Em relação as
pendentes, também é possível identificar a conta ainda não conciliada possui
movimentação no período.
8.17.32.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos tipos de administração cadastrados, ao
informar a descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a
informação da pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário
necessitar.
8.17.33.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de arrecadações Extra
orçamentárias por meio da listagem, realizando operações de anulações parciais ou totais
das mesmas.
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8.17.34.
Possibilitar ao usuário a visualização de totalizadores do valor a pagar e valor
pago por meio da seleção ou elaboração dos documentos a pagar.
8.17.35.
Permitir a emissão de empenhos em aberto por credores.
8.17.36.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.37.
Possibilitar ao usuário inserir os dados bancários nos cadastros de credores da
entidade, ao informar o banco, agência, o número da conta e o tipo dessa, bem como, a
data de abertura, encerramento e status, indicando ainda qual a conta bancária principal
do respectivo credor.
8.17.38.
O sistema permite a realização de filtro por tipo de aplicação no ambiente de
gestão bancária.
8.17.39.
Permitir o vínculo de uma ou mais retenções no pagamento de empenhos.
8.17.40.
Nos casos em que a retenção tenha sido vinculada a credores, o sistema permite
a seleção do credor vinculado a retenção neste momento também.
8.17.41.
Possibilitar ao usuário o cadastros prévio das transações financeiras que
complementará o cadastro de qualquer movimentação financeira da entidade, informando
uma respectiva descrição, bem como, o tipo a que se refere, ou seja, se é cheque, dinheiro,
débito automático, crédito bancário, bem patrimonial, ordem bancária, transferência ou
uma obrigação.
8.17.42.
Desta forma, apesar dos tipos serem fixos conforme citados acima, a descrição
do registro fica a cargo do tesoureiro, possibilitando que os ambientes de movimentações
financeiras fiquem para ele mais amigável e autêntico aos tipos permitidos pelo Tribunal
de Contas do seu estado.
8.17.43.
Permitir ao usuário selecionar um ou mais itens de contas a pagar, sejam
referentes a despesas extras, empenhos ou subempenhos, formando um agrupamento
para a realização de um único pagamento.
8.17.44.
Pagamento este que pode ser baixado com diversas transações bancárias
(cheque, banco, remessa bancária) ou única, conforme necessidade."
8.17.45.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros dos pagamentos já efetuados
por meio da listagem, realizando operações de emissões de notas dos mesmos.
8.17.46.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de transferências bancárias da
entidade, realizando o controle das mesmas a partir da visualização dos seus respectivos
dados, de forma a possibilitar o filtro por situação do tipo pagas ou a pagar, bem como,
apresentar todas.
8.17.47.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos organogramas cadastrados, ao
informar o número do mesmo, a descrição, bem como, o tipo de administração a qual
pertence, demonstrando-os por meio de listagem as informações da pesquisa, ensejando
maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.17.48.
Permitir a inclusão de vários tipos de dedução de receita orçamentária
simultaneamente tendo como contrapartida uma única conta bancária.
8.17.49.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de contas bancárias por meio
da listagem, realizando operações de edições e exclusões das mesmas.
8.17.50.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.51.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa das devoluções de receitas
cadastradas, ao informar o número ou descrição da natureza da receita, o credor, CPF ou
CNPJ, o número da conta bancária ou da agência da entidade, bem como, a finalidade,
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demonstrando-as por meio de listagem as informações da pesquisa, ensejando maior
visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.17.52.
Possibilitar ao usuário cadastrar os assinantes, ao informar o seu nome, CPF,
função, bem como, algum complemento necessário. O assinante tem por função aparecer
em relatórios, notas e qualquer documento passível de impressão.
8.17.53.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros das contas pagas, a partir de
pesquisas com dados informados como o período da data de vencimento, de emissão ou
de pagamento. Tal pesquisa também se permite realizar por tipo de documento, ou seja,
empenho, subempenho ou despesa extra, tal qual, por origem do pagamento, tesouraria
ou contabilidade, ensejando maior visibilidade das mesmas, por meio de uma listagem,
que o usuário necessitar.
8.17.54.
Permitir a visualização das movimentações financeiras que não foram
concebidas pela tesouraria como arrecadações orçamentárias e anulações, as
arrecadações Extra orçamentárias e anulações.
8.17.55.
A partir desta visualização (que exibe dados como conta bancária, descrição do
documento, tipo de transação financeira, valor e data), o tesoureiro poderá realizar o
reconhecimento destes documentos, considerando que tem o domínio sobre o Tesouraria
e precisa ter ciência de todas as movimentações financeiras realizadas. Este procedimento
é opcional e caso a entidade opte por não o realizar, as movimentações financeiras não
realizadas pela tesouraria passam a ser reconhecidas instantaneamente na sua criação.
8.17.56.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de administração
por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.17.57.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de organogramas por meio da
listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.17.58.
Permitir ao usuário realizar a inclusão de devolução de receita, ao informar uma
dedução, o valor, o credor, descrição da finalidade, bem como, informar uma ou mais
receitas e seus respectivos valores, tal qual a data de vencimento.
8.17.59.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de assinantes por meio da
listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.17.60.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de movimentos da
conciliação bancária por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões
dos mesmos.
8.17.61.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.62.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.63.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa das agências bancárias cadastradas,
ao informar o nome ou o número e o dígito das mesmas, demonstrando-as por meio de
listagem as informações da pesquisa, bem como, por banco, ensejando maior visibilidade
das informações que o usuário necessitar.
8.17.64.
Possibilitar os registros de diferenças entre o saldo financeiro das
movimentações e o saldo do extrato bancário, bem como, justificá-las na conciliação das
contas bancárias da entidade. Tais registros podem ser inseridos pelo usuário de forma
individual ou simultaneamente, ou seja, no momento em que o processo de conciliação for
finalizado, declarando assim, os registros não conciliados, sejam de origens como entradas
não consideradas pelo banco ou pela contabilidade, bem como, saídas não consideradas
pelo banco ou pela contabilidade.
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8.17.65.
Permitir ao usuário realizar o registro dos tipos de movimentação da conciliação
bancária, ao informar uma descrição, bem como, o tipo que se refere tal movimento, ou
seja, se é uma entrada não considerada pelo banco ou pela contabilidade, bem como, uma
saída não considerada pelo banco ou pela contabilidade, objetivando assim, o vínculo ao
processo de conciliação bancária.
8.17.66.
Emitir relatório de conciliação bancária.
8.17.67.
Permitir ao usuário interagir com o processo de conciliação bancária da
entidade com a visualização dos itens do extrato que foram descartados, bem como,
reabri-los, caso objetiva-se ou necessita-se realizar um novo processo conciliatório
posteriormente.
8.17.68.
Permitir um controle das operações financeiras, por período, impedindo o
usuário de qualquer alteração, inclusão ou exclusão nos registros.
8.17.69.
Possibilitar a criação de scripts personalizados a partir de uma ferramenta de
scripts
8.17.70.
Permitir a nomeação ou descrição do pacote de pagamento para melhor
reconhecimento após a baixa. Tal pacote pode ser categorizado como gastos com pessoal,
gastos com combustível, pagamentos com vencimento em janeiro entre outras descrições.
8.17.71.
Permitir ao usuário realizar a assinatura digital de documentos emitidos no
sistema com certificados do Tipo A1 e A3 e possibilitando a aplicação de múltiplas
assinaturas nos documentos.
8.17.72.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade, definindo o tipo da informação (texto, número, data,
entre outros), seu tamanho, sua obrigatoriedade e inclusive especificando uma orientação
de preenchimento.
8.17.73.
Possibilitar ao usuário a pesquisa das deduções das receitas cadastradas, ao
informar uma descrição, demonstrando-as e ordenando-as por meio de listagem as
informações da pesquisa, bem como, o tipo a que se refere tal dedução, ensejando maior
visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.17.74.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de conciliações bancárias por
meio de listagem, realizando operações de edições e exclusões das mesmas.
8.17.75.
Permitir a realização de pesquisa dos movimentos diários cadastrados, ao
informar uma observação, bem como, buscá-los por meio de filtros ágeis e fáceis,
visualizando-os por meio de listagem.
8.17.76.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos tipos de responsáveis cadastrados, ao
informar a descrição, demonstrando-os por meio de listagem a informação da pesquisa,
ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.17.77.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros dos pagamentos de despesas
extras, liquidações de empenhos e subempenhos por meio da listagem, realizando a
visualização somente dos que foram pagos.
8.17.78.
Possibilitar ao usuário realizar o cadastro dos tipos de responsáveis que
complementará o cadastro de responsáveis, informando uma respectiva descrição.
8.17.79.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.80.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros das transferências bancárias da
entidade, a partir de pesquisas com dados informados como o número ou descrição do
recurso, a finalidade, a agência ou conta bancária de destino, bem como, da origem ou
mesmo, o número do documento referente a transferência, ensejando maior visibilidade
das mesmas por meio de uma listagem e conforme a necessidade.
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8.17.81.
Permitir ao usuário interagir com o processo de conciliação bancária da
entidade com a visualização das movimentações bancárias já conciliadas, bem como,
reabri-las, caso objetiva-se ou necessita-se realizar um novo processo conciliatório
posteriormente.
8.17.82.
Permitir a inclusão de várias receitas orçamentárias simultaneamente em uma
arrecadação, tendo como contrapartida uma única conta bancária.
8.17.83.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.84.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de cheques por meio da
listagem, administrando-os ao utilizar-se de filtros definidos pelos status em disponíveis,
emitidos ou anulados.
8.17.85.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de movimentações financeiras
de ajustes bancários, por meio do ambiente de controle das contas bancárias da entidade,
realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.17.86.
Caso o usuário opte por controlar movimentações diárias e não esteja adentrado
a nenhuma movimentação: avisar ao acessar cadastros financeiros que uma
movimentação diária deve ser selecionada.
8.17.87.
Possibilitar que seja informado um ou mais responsáveis no cadastro de contas
bancárias.
8.17.88.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.89.
Permitir a construção de relatórios personalizados com base nos registros da
funcionalidade, possibilitando sua configuração por meio da divisão dos dados em grupos,
bem como a realização de cálculos e totalizadores, disponibilizando a informação
conforme a necessidade do ente.
8.17.90.
Possibilitar a utilização dos cadastros gerenciada por uma ferramenta de
cadastro único, onde o usuário personaliza a forma como seus cadastros devem ser
unificados, podendo ser geral ou por campo
8.17.91.
Possibilitar ao usuário a pesquisa de credores cadastrados, ao informar o nome,
o tipo, física ou jurídica, bem como o CPF ou CNPJ, demonstrando-os e ordenando-os por
meio de listagem as informações da pesquisa, tal qual por data da inclusão e situação,
ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.17.92.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.93.
Possibilitar a criação de relatórios personalizados a partir de uma ferramenta de
relatórios
8.17.94.
Possibilitar ao usuário inserir os documentos nos cadastros de credores da
entidade, ao informar sua naturalidade e nacionalidade, RG, o PIS/PASEP/NIT, bem como,
a inscrição municipal e o munício da inscrição.
8.17.95.
Permitir vínculo das movimentações financeiras (movimentações em dinheiro
e/ou bancárias) com fontes de recursos, sendo possível realizar a gestão dos saldos das
contas por fonte.
8.17.96.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.97.
Possibilitar ao usuário através do serviço de conversão, realizar a migração de
dados de concorrentes ou não para a plataforma Web.
8.17.98.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
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8.17.99.
Permitir a visualização de todos os dados referentes a movimentações bancárias
da entidade por período (anual, mensal ou diário) com o intuito da realização da gestão
bancária: saldo anterior, total de entradas, total de saídas e saldo final, bem como,
visualizar esses dados agrupados por tipo de conta, ou seja, aplicação ou corrente.
8.17.100.
Permitir a realização de aberturas de movimentos diários cadastrados, bem
como, reaberturas quando os mesmos tiverem sido fechados.
8.17.101.
Permitir a emissão de relatório gerencial sobre o comportamento mensal da
arrecadação em comparação com exercícios anteriores, inclusive por fonte de recursos
das receitas;
8.17.102.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.103.
Permitir ao usuário a criação de uma configuração de recursos personalizada
para que o registro desses seja realizado conforme a organização da entidade pública. Tal
configuração realiza-se ao informar uma descrição, bem como, a máscara que o recurso
terá, definindo níveis e quantidade de dígitos de cada nível, limitados em 6 e 30 dígitos,
respectivamente.
8.17.104.
Permitir ao usuário interagir com o processo de conciliação bancária da entidade
com a possibilidade de selecionar valores da movimentação financeira e itens do extrato
bancário, conciliando-os parcialmente, mantendo assim, o valor restante para posterior
processos conciliatórios futuros.
8.17.105.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de arrecadações por meio da
listagem, filtrando-as em orçamentárias, Extra orçamentárias, bem como, visualizar todas
essas.
8.17.106.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros das transações financeiras a
serem vinculadas em qualquer movimentação financeira da entidade por meio da
listagem, ativando ou desativando os respectivos registros para o exercício atual ou para
posteriores conforme a necessidade da entidade.
8.17.107.
Permitir a inclusão dos ingressos financeiros de valores que são classificados
como Extra orçamentários pela entidade. Estes ingressos são transferências de outras
entidades ou recebimentos para futuros pagamentos Extra orçamentários. Tal cadastro é
possibilitado ao informar o tipo da transação, número do documento, valor, conta
bancária, tipo de conta (corrente ou aplicação e o tipo de aplicação), bem como, informar
uma ou mais receitas Extra orçamentárias previamente cadastradas.
8.17.108.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos recursos cadastrados, ao informar
o número referente, descrição, o tipo (ordinário ou vinculado), bem como, o marcador,
demonstrando-os por meio de listagem as informações da pesquisa, ensejando maior
visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.17.109.
Permitir ao usuário interagir com o processo de conciliação bancária da
entidade com a visualização dos itens do extrato conciliados, bem como, reabri-los, caso
objetiva-se ou necessita-se realizar um novo processo conciliatório posteriormente.
8.17.110.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de movimentações financeiras
de depósitos bancários, por meio do ambiente de controle das contas bancárias da
entidade, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.17.111.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de anulações de arrecadações
orçamentárias por meio da listagem, realizando operações de edição ou exclusões das
mesmas, ou seja, das anulações.
8.17.112.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
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8.17.113.
Permitir a realização de fechamentos de movimentos diários cadastrados, bem
como, reaberturas quando os mesmos tiverem sido fechados.
8.17.114.
Não permitir que o usuário informar um cheque anulado ao realizar o
pagamento. Tal situação do cheque pode ser consultada por meio da administração de
cheques.
8.17.115.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de movimentações das contas
do ambiente de controle bancário por meio da listagem, visualizando informações
detalhadas como o tipo, entrada ou saída, a data e o valor do movimento, o histórico, o
valor por fonte de recurso, bem como, o saldo da conta após o respectivo movimento,
ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.17.116.
Permitir ao usuário realizar o registro do tipo de administração da entidade, ao
informar uma descrição, a natureza jurídica, bem como, o tipo de administração, ou seja,
se é direta ou indireta e o poder.
8.17.117.
Possibilitar ao usuário a pesquisa das transações financeiras cadastradas, ao
informar a descrição ou o respectivo tipo, demonstrando-as e ordenando-as por meio de
listagem a informação da pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o
usuário necessitar.
8.17.118.
Permitir ao usuário interagir com os registros das conciliações bancárias da
entidade, realizando o devido controle das mesmas, ao possibilitar sua visualização por
meio de listagem provindos de filtros que apresentam aquelas em situação de elaboração,
concluídas ou todas, bem como, filtrá-las por período, banco, conta ou agência bancária,
ensejando melhor visibilidade das informações conforme necessidade.
8.17.119.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de pagamento efetuados por
meio da listagem, realizando operações de exclusão de anulação dos mesmos, caso
desfrute de saldo para tal processo de exclusão.
8.17.120.
Proporcionar facilidades na inclusão de cheques (talão) por meio de um
assistente, ao informar o número do cheque inicial do talão, bem como, o número final.
8.17.121.
Permitir a emissão de Cheque de Transferência para transações que envolvam as
contas bancárias de uma mesma entidade.
8.17.122.
Possibilitar o gerenciamento dos relatórios disponíveis para execução
8.17.123.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.124.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de arrecadações orçamentária
e Extra orçamentárias por meio da listagem, visualizando o histórico e exibindo dados
desde a sua concepção até anulações realizadas, bem como, a data e o valor da
movimentação.
8.17.125.
Permitir a inclusão de movimentos diários da tesouraria para que todos os
registros realizados possam estar vinculados a ele, objetivando o controle tempestivo das
informações e a organização.
8.17.126.
Permitir a inserção de registros individuais de itens para serem considerados
em conjunto com os dados do extrato do banco importado na conciliação bancária da
entidade, possibilitando informar a data, o valor, a transação do tipo cheque,
movimentação bancária, entre outras, bem como, o número do documento e a descrição,
objetivando assertividade de fidedignidade do processo conciliatório.
8.17.127.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.128.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
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8.17.129.
Possibilitar ao usuário facilidades na inserção de dados no pacote de
pagamentos de despesas extras, empenhos e subempenhos por meio de um assistente, ao
informar o número do documento e/ou conta bancária, assumindo essas informações em
todos os documentos que estão sendo pagos.
8.17.130.
Permitir ao usuário realizar consultas de pagamentos já realizados, bem como
exibir a identificação da origem do pagamento, ou seja, se esse foi efetuado pela tesouraria
ou pela contabilidade.
8.17.131.
Permitir ao usuário interagir com o processo de conciliação bancária da
entidade com a visualização dos itens do extrato ainda não conciliados, ou seja, pendentes,
por meio de filtros ágeis para a pesquisa dos mesmos, bem como, realizar a devida
conciliação, otimizando o processo conforme a necessidade.
8.17.132.
Permitir ao usuário interagir com os registros das contas bancárias da entidade,
realizando o devido controle das mesmas ao possibilitar a inclusão de saques bancários,
indicando o respectivo valor, a conta bancária, a descrição da finalidade e o valor por fonte
de recurso, conforme necessidade.
8.17.133.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.134.
Emitir demonstrativo diário de receitas arrecadadas e despesas realizadas.
8.17.135.
Permitir ao usuário a inclusão de grupos de configurações de assinaturas. A
partir deste grupo é criada a configuração de assinaturas, de forma que os assinantes
aparecerão em impressões de relatórios conforme esta configuração.
8.17.136.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de movimentações financeiras
de saldos iniciais bancários, por meio do ambiente de controle das contas bancárias da
entidade, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.17.137.
Permitir ao usuário realizar o registro dos tipos de aplicação, ao informar uma
descrição, objetivando vinculá-los à operação de aplicação financeira para identificação da
finalidade, como exemplo, cita-se títulos de emissão do Tesouro Nacional, fundos de
investimentos etc.
8.17.138.
Permitir a movimentação diária no Tesouraria sem necessidade de controle por
abertura e fechamento de movimento. A decisão de utilização ou não controle por
movimentação diária se dá por meio de parametrização realizada pelo usuário.
8.17.139.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de pagamentos já efetuados por
meio da listagem, realizando operação de anulação parcial ou total dos mesmos ao
informar valor a anular e motivo.
8.17.140.
Permitir ao usuário realizar a inclusão de cheques, ao informar o número do
cheque, a conta bancária, o número inicial e final, bem como, as observações necessárias e
a quantidade.
8.17.141.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros dos grupos de configurações de
assinaturas por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões das
mesmas.
8.17.142.
Permitir ao usuário interagir com o processo de conciliação bancária da
entidade com a possibilidade de inserir registros de aplicação, resgate, depósito, saque ou
ajustes bancários a partir de um item do extrato. Tal processo é muito benéfico quando há
registros no extrato bancário, mas não há movimentações referentes.
8.17.143.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.144.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de recursos por meio da
listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
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8.17.145.
Permitir ao usuário interagir com o processo de conciliação bancária da
entidade, realizando o descarte de itens do extrato a conciliar, caso não existam registros
de movimentações financeiras correspondentes durante o processo conciliatório, como as
taxas cobradas indevidamente pelo banco.
8.17.146.
Permitir a emissão de nota de estorno de pagamento.
8.17.147.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de movimentos da
conciliação bancária por meio da listagem, ativando ou desativando os respectivos
registros para o exercício atual ou para posteriores conforme a necessidade da entidade.
8.17.148.
Permitir ao usuário realizar transferências de valores financeiros entre contas
bancárias, ao informar a data do registro, a fonte de recurso, o valor, a conta bancária de
origem e de destino (e os tipos de conta e de aplicação correspondentes), bem como a
finalidade e data de vencimento.
8.17.149.
Permitir a partir do acesso ou registro de uma devolução de receita classificar
seu status ou situação no momento da sua baixa, informando a data, o tipo de transação
(cheque, débito automático, entre outros), a conta bancária (e os tipos de conta e de
aplicação correspondentes), bem como o número do documento, transitando para a
situação de pago.
8.17.150.
Permitir pagar documentos em lote, bem como informar dados referentes aos
conjunto de documentos sendo pago (que podem ser empenhos ou despesas extras,
ambos do exercício ou exercício anterior): transação (débito automática, cheque, ordem
bancária, entre outros), número do documento, valor da baixa, recurso e valor por
recurso, conta bancária (e os tipos de conta e de aplicação correspondentes) e código de
barras.
8.17.151.
O sistema permite o acesso externo aos dados das movimentações bancárias
realizadas, podendo ser detalhados por tipo de conta e tipo de aplicação para as
movimentações que possuem a informação.
8.17.152.
Permitir ao usuário criar, *copiar* e alterar as arrecadações orçamentárias e
Extra orçamentárias de forma incremental, ou seja, nem todos os dados são obrigatórios e
as informações pendentes de preenchimento podem ser informadas em momento
posterior, ficando tais registros, com o status de em elaboração. Todavia, tal status não
impede a gravação do registro, mas exigirá todas as informações no momento que se
fizerem necessárias, onde a arrecadação será considerada como concluída.
8.17.153.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos tipos de movimentos de conciliação
bancária cadastrados, ao informar a descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio
de listagem a informação da pesquisa, bem como, o respectivo tipo ensejando maior
visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.17.154.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos grupos de configuração de
assinaturas cadastrados, ao informar a descrição do grupo, demonstrando-os e
ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, ensejando maior
visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.17.155.
Possibilitar ao usuário interagir com a configuração de recursos (que define
máscaras e outras personalizações) cadastradas para utilização no exercício atual e/ou
posteriores.
8.17.156.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de pagamentos já efetuados por
meio da listagem, realizando operação de geração de ordem bancária a partir da seleção
de um pacote de pagamento.
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8.17.157.
Permitir ao usuário realizar o cadastro de agências bancárias, ao informar seus
dados, como o banco, conforme relação do Banco Central do Brasil, nome da agência,
número, dígito e endereço.
8.17.158.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de aplicação
financeira por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.17.159.
Possibilitar a criação de campos personalizados para os cadastros do sistema a
partir de uma ferramenta de campos
8.17.160.
Possibilitar a realização de pesquisas de endereços, visualizando e ordenando as
informações por meio da listagem. Tais pesquisas podem ser realizadas:
8.17.160.1.Por logradouros, podendo informar o tipo, o nome, o CEP ou o município;
8.17.160.2.Por condomínios, podendo informar o nome, o logradouro, o número, o bairro ou o
CEP;
8.17.160.3.Por loteamento, podendo informar o nome, o bairro, o município ou o distrito.
8.17.160.4.Por bairros, podendo informar o nome ou o município;
8.17.160.5.Por distrito, podendo informar o nome ou o Município;
8.17.160.6.Por estado, podendo informar o nome, a sigla, o código do IBGE ou o País;
8.17.160.7.Por municípios, podendo informar o nome, o estado, a sigla, o código do IBGE ou o
código SIAFI.
8.17.161.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de agências bancária por meio
da listagem, realizando operações de edições e exclusões das mesmas.
8.17.162.
Permitir que sejam visualizados os dados de pagamentos já realizados, estes por
sua vez são contemplados em saber a descrição, o tipo da transação, a data do pagamento,
o credor, o valor efetivamente pagos, bem como, o recurso.
8.17.163.
Permitir realizar o registro de endereços, que pode ser do tipo: Logradouro
Condomínio Loteamento Bairro Distrito Estado Município Além dos endereços inseridos
pelo usuário, também existem os endereços padrões disponibilizados pelos Correios.
8.17.164.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros das transferências bancárias da
entidade por meio de listagem, possibilitando a emissão individual ou coletiva das notas
de transferências a partir das respectivas visualizações.
8.17.165.
Permitir ao usuário visualizar as contas bancárias cadastradas, contemplando as
informações do registro, como o banco, a descrição, a agência, o número e dígito, bem
como, o organograma, tipo da conta, responsáveis e a vigência.
8.17.166.
Permitir ao usuário realizar a customização e utilização de critérios para a
realização da conciliação bancária da entidade. Desta forma, ao possuírem mesmas
características pré-definidas, os movimentos financeiros e itens do extrato bancário serão
conciliados simultaneamente. Todavia, permite-se a conciliação manual, ou seja, sem a
utilização destes critérios, havendo a necessidade de intervenção do usuário.
8.17.167.
Permitir ao usuário interagir com os registros das contas bancárias da entidade,
realizando o devido controle das mesmas ao possibilitar a inclusão de depósitos
bancários, indicando o respectivo valor, a conta bancária, a descrição da finalidade e o
valor por fonte de recurso, conforme necessidade.
8.17.168.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros das deduções das receitas por
meio da listagem, ativando ou desativando os respectivos registros para o exercício atual
ou para posteriores conforme a necessidade da entidade.
8.17.169.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de devoluções de receitas por
meio de uma listagem, filtrando-os por pagas, a pagar, bem como, visualizar todas.
8.17.170.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de movimentos diários por
meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
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8.17.171.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de responsáveis por meio da
listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.17.172.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros das transações financeiras por
meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.17.173.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de credores por meio da
listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.17.174.
Permitir a utilização de organizadores (marcadores) nos cadastros das contas
bancárias. Os mesmos são customizáveis, podendo ter qualquer descrição e agrupar os
dados em qualquer segmento, abrindo um leque de possibilidades para emissão de
relatórios, consultas ou geração de arquivos personalizados.
8.17.175.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.176.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.177.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de anulações de arrecadações
Extra orçamentárias por meio da listagem, realizando operações de edição ou exclusões
das mesmas, ou seja, das anulações.
8.17.178.
Permitir ao usuário interagir com o processo de conciliação bancária da
entidade com a visualização das 8.4.180 movimentações bancárias ainda não conciliadas,
ou seja, pendentes, por meio de filtros ágeis para a pesquisa das mesmas, bem como,
realizar a devida conciliação, otimizando o processo conforme a necessidade.
8.17.179.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.180.
Possibilitar ao usuário inserir os dados pessoais nos cadastros de credores da
entidade, ao informar o endereço, telefone, e-mail, bem como, a profissão que exerce.
8.17.181.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de documentos a
serem vinculados no extrato da conciliação bancária por meio da listagem, realizando
operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.17.182.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa das arrecadações cadastradas, ao
informar o número ou descrição da natureza da receita, número da conta, da agência ou
do documento, a especificação ou mesmo, a descrição da dedução da receita,
demonstrando-as por meio de listagem as informações da pesquisa, ensejando maior
visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.17.183.
Possibilitar ao usuário o cadastro de organogramas que representam a estrutura
da entidade, ao informar o número, conforme a formatação da máscara pré-configurada, o
tipo de administração, direta ou indireta, bem como, uma descrição.
8.17.184.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros das deduções das receitas por
meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões das mesmas.
8.17.185.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros das contas bancárias,
realizando o controle das mesmas a partir da visualização dos seus respectivos dados, de
forma apresentar os registros que tiveram ou não a conciliação bancária realizada,
conforme necessidade.
8.17.186.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.187.
Permitir controlar numeração de talonário de cheques na rotina de pagamento e
na inclusão do cheque avulso.
8.17.188.
Permitir ao usuário realizar a conciliação das contas bancárias da entidade em
período específicos, equiparando dessa forma o saldo disponibilizado no extrato bancário
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com o saldo financeiro das movimentações registradas em determinada conta, saldo esse
que é verificado considerando como data do saldo a data final do período da conciliação.
8.17.189.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de pagamento efetuados por
meio da listagem, realizando operações de anulações parciais ou totais dos mesmos na
tesouraria, caso tais pagamentos têm sido realizados pela contabilidade.
8.17.190.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros das contas pagas por meio de
uma listagem, filtrando-os por transação do tipo cheque, débito automático, dinheiro,
obrigação, ordem bancária, bem como, visualizar todas.
8.17.191.
Permitir ao usuário a criação de uma configuração de organogramas
personalizada para que o registro seja realizado conforme a organização estrutural da
entidade pública. Tal configuração realiza-se ao informar uma descrição, bem como, a
máscara que o organograma terá na configuração, definindo níveis e quantidade de dígitos
de cada nível, limitados em 6 e 16 dígitos, respectivamente.
8.17.192.
Permitir ao usuário realizar o controle de vigência da conta bancária,
informando data da criação da conta e da inativação, o motivo das mesmas, bem como,
incluir outros períodos de controle.
8.17.193.
Permitir ao usuário realizar o registro de endereços nos cadastros de agências
bancárias, ao informar o logradouro, número, CEP, bairro e município (conforme base de
dados dos correios).
8.17.194.
Permitir ao usuário informar os dados da entidade referente ao envio para o
Portal da Transparência. Tais dados são contemplados em chave de acesso, data do
primeiro envio do portal, a data e hora do último envio, bem como, o e-mail de retorno.
8.17.195.
Permitir ao administrador definir as configurações de permissões para os
acessos às funcionalidades do sistema da entidade, identificando se o usuário possui
autorização para acesso, criação, edição ou exclusão de dados.
8.17.196.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros dos tipos de aplicação
financeira por meio da listagem, ativando ou desativando os respectivos registros para o
exercício atual ou para posteriores conforme a necessidade da entidade.
8.17.197.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de devoluções de receitas por
meio da listagem, realizando operações de exclusão de baixa das mesmas, caso desfrute de
saldo para tal processo de exclusão.
8.17.198.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.199.
Possibilitar ao usuário interagir com os cadastros de endereços por meio da sua
respectiva listagem, ou seja, conforme o tipo logradouros, condomínios, loteamentos,
bairros, distritos, estados e municípios, realizando operações de edições e exclusões dos
mesmos.
8.17.200.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos assinantes cadastrados, ao informar o
nome, o CPF a função que exerce, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem
as informações da pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário
necessitar.
8.17.201.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de movimentações financeiras
de saldos iniciais em dinheiro, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.17.202.
Permitir ao usuário visualizar e conciliar itens do extrato bancário não
conciliados em períodos anteriores, bem como, facilitar a pesquisa dos mesmos por meio
de filtros ágeis, otimizando o tempo do processo conciliatório.
8.17.203.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa de configurações de assinaturas
cadastradas, ao informar a descrição do grupo, o nome ou CPF dos assinantes,
Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br CNPJ
83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 – Rua Getúlio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 São Domingos – SC.
Página 216 de 287

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1398

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Secretaria de Administração e Fazenda
demonstrando-as e ordenando-as por meio de listagem as informações da pesquisa,
ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
8.17.204.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de cheques por meio da
listagem, administrando-os ao realizar operações de emissões e anulações dos mesmos.
8.17.205.
Possibilitar ao usuário a pesquisa dos tipos de aplicações financeiras
cadastrados, ao informar a descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio de
listagem a informação da pesquisa, bem como, ensejando maior visibilidade das
informações que o usuário necessitar.
8.17.206.
Permitir a customização da configuração de geração de arquivo de remessa
bancária, possibilitando que seja realizada para qualquer banco e qualquer leiaute.
8.17.207.
Possibilitar a otimização do processo de pagamento ao permitir que esse seja
realizado parcialmente, conforme a disponibilização financeira da entidade pública no
momento, realizando o cálculo automático do saldo pendente e permanecendo como a
pagar.
8.17.208.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.209.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de receitas extra orçamentárias
por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.17.210.
Permitir a emissão de relatórios dos movimentos diários da tesouraria, a partir
da visualização da listagem dos mesmos.
8.17.211.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de transferências bancárias por
meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões das mesmas.
8.17.212.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa dos cheques cadastrados, ao informar
o número do cheque, a conta bancária, o favorecido, bem como, o período, demonstrandoas por meio de listagem as informações da pesquisa, ensejando maior visibilidade das
informações que o usuário necessitar.
8.17.213.
Permitir a visualização das devoluções das receitas que não foram concebidas
pela tesouraria.
8.17.214.
A partir desta visualização (que exibe dados como conta bancária, descrição do
documento, tipo de transação financeira, valor e data), o tesoureiro poderá realizar o
reconhecimento destes documentos, considerando que tem o domínio sobre o Tesouraria
e precisa ter ciência de todas as movimentações financeiras realizadas. Este procedimento
é opcional e caso a entidade opte por não o realizar, as movimentações financeiras não
realizadas pela tesouraria passam a ser reconhecidas instantaneamente na sua criação.
8.17.215.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.216.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de arrecadações orçamentárias
por meio da listagem, realizando operações de anulações parciais ou totais das mesmas.
8.17.217.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de anulação de pagamentos já
efetuados por meio da listagem, realizando a visualização de todos os dados dessa
operação.
8.17.218.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de cheques por meio da
listagem, definindo os status a partir de emissões, onde informar-se a data e valor das
mesmas.
8.17.219.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de pagamentos já efetuados
por meio da listagem, realizando operações de reabertura dos pacotes de pagamentos,
assim todos os pagamentos constantes nele passam a ser considerados como a pagar.
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8.17.220.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de devoluções de receitas por
meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões das mesmas.
8.17.221.
Possibilitar a otimização do tempo ao permitir a sugestão do recurso no
momento do pagamento, dispensando a digitação, isso se deve, conforme a configuração
da conta bancária do credor na administração de recursos.
8.17.222.
Permitir a criação de critérios da conciliação para automatização da conciliação
bancária por meio de uma descrição e scripts, customizando a automatização da
conciliação bancária e proporcionando que movimentos financeiros e itens do extrato
bancário serão conciliados caso possuam mesmas características pré-definidas, por
exemplo: mesmo valor, mesma data, mesma descrição, entre outros.
8.17.223.
Permitir ao usuário a inclusão da configuração de assinaturas. A partir desta
configuração é informado um grupo pré-definido, sendo possível vincular um ou mais
assinantes a este grupo. Desta forma, os assinantes aparecerão em impressões de
relatório, notas e qualquer documento passível de impressão.
8.17.224.
Permitir a emissão de pagamentos e recebimentos estornados.
8.17.225.
Permitir ao usuário realizar o controle bancário da entidade a partir da
visualização dos dados das operações financeiras, sejam essas aplicações, resgates,
depósitos, saques, ajustes, registros de saldos iniciais, arrecadações orçamentárias e suas
anulações, arrecadações Extra orçamentárias e suas anulações, pagamentos e suas
anulações, bem como, as devoluções de receitas e transferências, servindo como filtro.
8.17.226.
Possibilitar o usuário incluir novos campos nos principais cadastros do sistema,
podendo selecionar o tipo de dado que pode ser Área de Texto, CNPJ,CPF, Data,
Data/Hora, E-Mail, Hora, Inteiro, Lista de seleção, Múltipla Seleção, Telefone, Texto e
Valor(Fracionário), descrição, tamanho, dica de preenchimento quando o tipo de dado
exigir e ainda indicar se ele é de preenchimento obrigatório ou não. Possibilitar também o
agrupamento destes dados e a sua publicação entre as entidades.
8.17.227.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de arrecadações por meio da
listagem, filtrando-as aquelas que estão em elaboração, anuladas, bem como, visualizar
todas essas.
8.17.228.
Permitir a utilização de organizadores (marcadores) nos recursos. Os mesmos
são customizáveis, podendo ter qualquer descrição e agrupar os dados em qualquer
segmento, abrindo um leque de possibilidades para emissão de relatórios, consultas ou
geração de arquivos personalizados. Poss
8.17.229.
ibilitar ao usuário interagir com os cadastros de credores por meio da sua edição,
realizando a operação de desativação dos mesmos, quando não estão mais em uso pela
entidade.
8.17.230.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de pagamentos de empenhos e
subempenhos por meio da listagem, realizando operações de anulações parciais ou totais
dos mesmos.
8.17.231.
Permitir ao usuário a partir das movimentações financeiras realizar o estímulo
para a escrituração contábil, enviando todos os dados necessários.
8.17.232.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de movimentações financeiras
de saques bancários, por meio do ambiente de controle das contas bancárias da entidade,
realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.
8.17.233.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa de responsáveis cadastros, ao
informar o nome, CPF, o cargo que ocupa, o tipo de responsável, bem como, a situação,
demonstrando-os por meio de listagem as informações da pesquisa, tal qual, o período da
responsabilidade, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.
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8.17.234.
Permitir a visualização de todos os dados referentes a movimentações em
dinheiro (caso houver) da entidade por período (anual, mensal ou diário) com o intuito da
realização da gestão: saldo anterior, total de entradas, total de saídas e saldo final.
8.17.235.
Permitir ao usuário incluir receitas Extra orçamentárias para posterior
vinculação nos registros de arrecadações. A inclusão se dá ao informar uma descrição, o
tipo, podendo ser uma ARO (Antecipação de Receita Orçamentária), um depósito, uma
consignação, uma transferência financeira ou de duodécimo, ou mesmo outros tipos não
especificados anteriormente.
8.17.236.
Permitir ao usuário realizar o registro individual de movimentações bancárias
de anos anteriores para ser considerado em conjunto com as atuais, conciliando-as
mutuamente, bem como, beneficiar processos de implantações, onde pode ser muito
utilizado.
8.17.237.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de pagamentos já efetuados
por meio da listagem, realizando operações de reabertura de um ou mais itens constantes
no pacote de pagamento, assim o pacote não é reaberto totalmente, passando a ser
considerado como a pagar somente aqueles itens reabertos individualmente.
8.17.238.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de configurações de
assinaturas por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões das
mesmas.
8.17.239.
Permitir ao usuário interagir com os registros das contas bancárias da entidade,
realizando o controle das mesmas a partir da visualização dos seus respectivos dados, de
forma a possibilitar o filtro por fontes de recursos, indicando ainda se a pesquisa é pra
todos os registros, apenas ou exceto para alguns, conforme necessidade.
8.17.240.
Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa das receitas Extra orçamentárias
cadastradas, ao informar a descrição, demonstrando-as e ordenando-as por meio de
listagem a informação da pesquisa, bem como, por tipo, ensejando maior visibilidade das
informações que o usuário necessitar.
8.17.241.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de transferências bancárias da
entidade, realizando a inserção de novas transferências por meio da cópia de uma já
existente, objetivando a facilidade na inserção de dados.
8.17.242.
Permitir ao usuário interagir com os registros das contas bancárias da entidade,
realizando o devido controle das mesmas ao possibilitar a inclusão de resgates bancários,
indicando o respectivo valor, a conta bancária, a descrição da finalidade, o valor por fonte
de recurso e o tipo do resgate, conforme necessidade.
8.17.243.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de configurações de
assinaturas por meio da listagem, realizando a cópia das mesmas quando na seleção de
uma anterior, facilitando a inserção de dados.
8.17.244.
Permitir o envio de dados das movimentações bancárias para o Portal da
Transparência.
8.17.245.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de movimentações financeiras
de aplicações bancárias, por meio do ambiente de controle das contas bancárias da
entidade, realizando operações de edições e exclusões das mesmas.
8.17.246.
Permitir a personalização do registro com informações complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informações adicionais.
8.17.247.
Permitir o registro dos entes que são a representação jurídica da corporação que
possui a licença do software, além da representação jurídica e legal da entidade em si, ao
informar dados como o imagem do brasão da entidade, seu nome, CNPJ, sigla, natureza
jurídica, seu endereço, bairro, município, número e CEP, os dados para contato como eFone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br CNPJ
83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 – Rua Getúlio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 São Domingos – SC.
Página 219 de 287

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1401

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Secretaria de Administração e Fazenda
mail, site, telefone, fax, bem como, o horário de funcionamento do ente, a esfera
governamental, o identificador de entidade RPPS e o fuso horário.
8.17.248.
Possibilitar ao usuário interagir com os registros de pagamentos já efetuados
por meio da listagem, realizando operação de geração de remessa bancária a partir da:
8.17.248.1.Seleção de um pacote de pagamento.
8.17.248.2.Indicando uma configuração de remessa pré realizada.
8.17.248.3.Informando a data de efetivação do pagamento. Esta data é obrigatória e precisa ser
uma data válida (existente no calendário) e pertencente ao exercício igual ou maior ao que
o usuário estiver logado no sistema, bem como fica vinculada ao pacote de pagamento,
sendo exibida após a geração do arquivo para consulta. Esta data pode ser consultada via
fonte de dados externa."
8.17.249.
Possibilitar a otimização do tempo ao permitir a sugestão da conta bancária
vinculada ao credor para pagamentos de ordem bancária, facilitando a digitação.
8.17.250.
A sugestão é dada da seguinte forma para pagamento de empenhos e despesas
extras:
8.17.251.
Caso o documento sendo pago possua uma conta bancária informada para
credor, esta conta é assumida. Caso contrário o sistema sugere a conta bancária vinculada
no cadastro do credor (caso haja apenas uma) ou a conta bancária padrão. Caso contenha
mais de uma conta ou nenhum padrão, nenhuma conta é assumida."
8.17.252.
Permitir que as seguintes numerações sejam visualizadas juntamente com os
dados de pagamentos, bem como permitir o filtro pela informação no ambiente:
8.17.252.1.Número do documento origem;
8.17.252.2.empenho,
8.17.252.3.subempenho,
8.17.252.4.liquidação
8.17.252.5.ou despesa extra.
8.17.252.6.Além disso, exibe outras numerações que antes de serem gravadas podem ser
editadas para que seja informado um número ainda não utilizado (Incrementado 1 a cada
novo registro):
8.17.252.7.Numeração única por entidade e exercício:
8.17.252.8.Número do pacote de pagamentos.
8.17.252.9.Número de cada pagamento pertencente ao pacote.
8.17.252.10. Todas estas informações podem ser consultadas via fonte de dados externa.
8.17.253.
Permitir ao usuário interagir com os registros das contas bancárias da entidade,
realizando o devido controle ao possibilitar a inclusão do saldo inicial bancário de
implantação, indicando o respectivo valor, a conta bancária e o tipo: se corrente, aplicação
(e tipo de aplicação) ou salário, a descrição da finalidade e o valor por fonte de recurso,
conforme necessidade. Lembrando que o valor deste saldo pode ser zero.
8.17.254.
O sistema somente permite o registro de saldo inicial bancário caso:
8.17.254.1.A data seja maior o igual a data indicada nos parâmetros como a de implantação do
sistema,
8.17.255.
Deve obrigatoriamente haver uma data de implantação informada.
8.17.256.
Permitir a sugestão de recurso e dedução vinculados a natureza da receita sendo
arrecadada, facilitando a digitação. A sugestão é dada da seguinte forma:
8.17.257.
O sistema verifica se para a receita sendo arrecadada há recursos/deduções
informados. Caso existam são assumidos conforme o percentual indicado no cadastro de
desmembramento de receita.
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8.18. MÓDULO – TRANSPARÊNCIA
8.18.1. Permitir a ampliação e redução de fonte da página do Portal da Transparência,
facilitando a navegação de usuários que possuam alguma dificuldade visual.
8.18.2. Permitir ativar o modo de alto contraste na página do Portal da Transparência,
facilitando a navegação de usuários que possuam alguma dificuldade visual.
8.18.3. Permitir que os usuários que possuam permissão de acesso gerenciar e realizar o
atendimento dos pedidos de acesso à informação da entidade.
8.18.4. Permitir que os usuários administradores definam os motivos para indeferimento dos
pedidos de acesso à informação.
8.18.5. Permitir que os cidadãos encaminhem pedidos de acesso à informação para a entidade
por meio do Portal da Transparência, de acordo com a Lei nº 12.527/2011.
8.18.6. Permitir a divulgação de informações referentes às solicitações de acesso à informação
recebidas pela entidade, com detalhamento sobre os pedidos registrados e estatísticas do
perfil dos solicitantes, como profissão, escolaridade e localização geográfica.
8.18.7. Permitir que os usuários administradores realizem o cadastro dos setoresresponsável
pelo atendimento das solicitações de acesso à informação.
8.18.8. Permitir que a entidade defina se haverá ou não exigência de informação do CPF nos
pedidos de acesso á informação.
8.18.9. Permitir que os usuários administradores efetuem o relacionamento de documentos aos
respectivos registros de convênios, contratos e processos licitatórios para exibição no
Portal da Transparência.
8.18.10.
Permitir que a entidade divulgue no Portal da Transparência dados como
endereço, contato, setores e responsáveis.
8.18.11.
Permitir a divulgação de relatórios opcionais para complementar e dar
transparência aos resultados de ações específicas da entidade.
8.18.12.
Permitir que os usuários administradores possam definir um ano para o início da
exibição dos dados de cada consulta exibida no Portal da Transparência.
8.18.13.
Permitir que os usuários administradores possam consultar as alterações
realizadas nos parâmetros das consultas.
8.18.14.
Permitir a divulgação da movimentação dos estoques de materiais da entidade.
8.18.15.
Permitir que os usuários administradores configurem a exibição das máscaras de
CPFs e CNPJs no Portal da Transparência.
8.18.16.
Permitir a divulgação das informações das compras diretas, ou seja, compras sem
processo licitatório realizadas pela entidade.
8.18.17.
Permitir a divulgação dos itens contratuais firmados com fornecedores de bens e
serviços contratados pela entidade.
8.18.18.
Permitir a divulgação da composição dos bens de propriedade da entidade,
possibilitando acompanhamento da movimentação por transferências de posse ou baixa
por venda, desuso, extravio ou obsolescência.
8.18.19.
Permitir que a entidade divulgue informações referentes às receitas
orçamentárias, ingresso de receitas e maiores arrecadações por contribuinte:
8.18.19.1.Receitas.
8.18.19.2.Maiores arrecadações por contribuinte.
8.18.19.3.Ingressos de receitas.
8.18.20.
Permitir que a entidade divulgue no Portal da Transparência informações
referentes as transferências entre entidades governamentais.
8.18.21.
Permitir que a entidade divulgue informações referentes aos convênios firmados.
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8.18.22.
Permitir a divulgação dos processos licitatórios realizados pela entidade,
contendo a documentação, detalhamento dos itens licitados e cotação das empresas
participantes.
8.18.23.
Possibilitar que os usuários administradores gerenciem a exibição das consultas
no Portal da Transparência, permitindo habilitar ou desabilitar a exibição de uma ou mais
consultas quando necessário.
8.18.24.
Permitir que a entidade divulgue no Portal da Transparência os Relatórios de
Gestão Fiscal e Resumidos da Execução Orçamentária, conforme Lei 101/00 e Lei
9.755/98, compostos pelos seguintes demonstrativos:
8.18.24.1.Tributos arrecadados
8.18.24.2.Recursos recebidos e repassados
8.18.24.3.Compras
8.18.24.4.Contratos e seus aditivos
8.18.24.5.Execução dos orçamentos
8.18.24.6.Orçamentos anuais
8.18.24.7.Balanços orçamentários
8.18.24.8.Demonstrativos de receitas e despesas
8.18.24.9.Anexos anuais
8.18.24.10.Lei de responsabilidade fiscal
8.18.25.
Permitir que a entidade divulgue no Portal da Transparência informações das
movimentações de suas contas correntes bancárias
8.18.26.
Permitir que a entidade divulgue no Portal da Transparência informações de
receitas e despesas extra-orçamentárias
8.18.27.
Permitir que a entidade divulgue no Portal da Transparência informações
referentes a transferências voluntárias
8.18.28.
Permitir a exibição das informações do quadro de pessoal das entidades do
município, com informações detalhadas sobre:
8.18.29.
Quadro de Pessoal, Servidores Inativos, Servidores Contratados/Temporários,
Estagiários, Níveis Salariais, Agentes Políticos, Servidores Ativos, Servidores Efetivos,
Servidores Comissionados, Total da Folha de Pagamento, Servidores Cedidos/Recebidos,
Autônomos.
8.18.30.
Disponibilizar as informações em tempo real no portal, sem necessidade de
digitação, exportação ou importação de dados, conforme decreto 7.185/2010 que, define
como tempo real a disponibilização das informações, em meio eletrônico que possibilite
amplo acesso público, até o primeiro dia útil subseqüente à data do registro contábil no
respectivo SISTEMA.
8.18.31.
Demonstrar a folha de pagamento dos funcionários, permitindo configurar a
forma de exibição de proventos e descontos.
8.18.32.
Demonstrar consulta de funcionários por tipo de contrato.
8.18.33.
Possibilita que usuário realize as consultas utilizando a consolidação de todas as
entidades do município ou realize a filtragem de uma das entidades de seu interesse.
8.18.34.
Permitir que as consulta de informações possuam filtros de Período.
8.18.35.
Permitir que os usuários administradores definam a ordenação das consultas de
licitação por data de abertura do processo licitatório.
8.18.36.
Permitir que a entidade divulgue no Portal da Transparência informações
referentes aos gastos com os veículos.
8.18.37.
Permitir a divulgação da relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas,
detalhando o processo licitatório que originou a despesa na entidade.
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8.18.38.
Permitir que a entidade divulgue em lista única as informações de remuneração
do servidor nos meses do ano vigente, facilitando a visualização da remuneração mensal
do servidor.
8.18.39.
Permitir que a entidade divulgue o órgão de origem dos servidores inativos no
Portal da Transparência.
8.18.40.
Permitir filtrar a consulta de licitações da entidade pelo ano de abertura do
processo licitatório no Portal da Transparência.
8.18.41.
Permitir a divulgação dos responsáveis pelos bens da entidade na consulta de
bens patrimoniais no Portal da Transparência.
8.18.42.
Permitir filtrar a consulta de movimentação de estoques da entidade por centros
de custos no Portal da Transparência.
8.18.43.
Permitir que os usuários administradores possam efetuar a consulta de acessos
às seções e páginas do Portal da Transparência.
8.18.44.
Permitir que a entidade defina os usuários administradores, possibilitando que
os usuários definidos tenham acesso às configurações do Portal da Transparência
8.18.45.
Permitir que os usuários administradores efetuem o cadastro de termos técnicos
e respectivos significados no glossário para exibição no Portal da Transparência.
8.18.46.
Disponibilizar termos padrões no glossário, para facilitar o entendimento de
termos técnicos utilizados no Portal da Transparência.
8.18.47.
Permitir aos usuários administradores o acesso as informações dos
processamentos de cargas de dados, para controle de eventuais inconsistências nos
processos de envio de dados ao Portal da Transparência.
8.18.48.
Possuir um mecanismo de segurança para a validação entre a aplicação e os
sistemas estruturantes, com o objetivo de garantir que a carga de dados aconteça
seguramente entre as partes.
8.18.49.
Permitir que os usuários administradores definam os IPs autorizados a efetuar
envio dos dados ao Portal da Transparência, restringindo ações a partir de IPs não
autorizados pela entidade.
8.18.50.
Disponibilizar manual de navegação com as principais informações sobre a
utilização do Portal da Transparência.
8.18.51.
Permitir que os usuários administradores configurem uma notificação a ser
exibida quando houver ausência de dados nas consultas do Portal da Transparência
8.18.52.
Permitir que os usuários administradores definam uma notificação a ser exibida
quando houver impossibilidade de atualização dos dados das consultas do Portal da
Transparência por inconsistências ou falta de interação dos sistemas estruturantes.
8.18.53.
Notificar os usuários administradores sobre atraso superior a 22 horas na
atualização dos dados do Portal da Transparência.
8.18.54.
Notificar os usuários administradores sobre o resultado do envio de cargas de
dados ao Portal da Transparência.
8.18.55.
Permitir que os usuários administradores possam parametrizar a exibição do
cabeçalho e rodapé da página do Portal da Transparência.
8.18.56.
Disponibilizar no ambiente de administração os links de redirecionamento para
cada seção do Portal da Transparência, facilitando a incorporação das páginas para
exibição em outros sítios da web.
8.18.57.
Permitir que os usuários administradores efetuem o cadastro de perguntas
frequentes e respectivas respostas para exibição no Portal da Transparência.
8.18.58.
Permitir que a entidade divulgue uma seção de perguntas frequentes com
respostas das principais dúvidas sobre o Portal da Transparência.
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8.18.59.
Disponibilizar ferramenta de pesquisa para facilitar a busca de informações no
Portal da Transparência.
8.18.60.
Permitir que a entidade divulgue relatórios opcionais nos formatos de extensão
PDF, ODT, ODS e CSV.
8.18.61.
Permitir que a entidade divulgue no Portal da Transparência os relatórios de
contas públicas, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei n.º 9.755/98

8.19. MÓDULO GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO

8.19.1. Permitir o cadastro do afastamento, possibilitando identificar o motivo do afastamento,
o período do afastamento de acidente/doença, licenças, faltas e transferências de
funcionários a outros órgãos.
8.19.2. Possibilitar a configuração dos tipos de afastamentos para incidir na folha de pagamento
e tempo de contribuição do servidor.
8.19.3. Efetuar consulta de afastamentos de um ou mais funcionários.
8.19.4. Disponibilizar a gestão de afastamentos dos funcionários de forma centralizada,
possibilitando o acompanhamento de todos os registros de afastamento de uma ou mais
matrícula.
8.19.5. Permitir o lançamento de falta justificada e falta injustificada, com a informação da data
da ocorrência, permitindo informar a competência que será realizado o efetivo desconto.
8.19.6. Permitir o cadastro de dois afastamentos dentro do mesmo mês (não concomitantes),
para cálculo proporcional.
8.19.7. Possuir cadastro de abono de faltas, permitindo informar à competência que será
realizada o efetivo ressarcimento de forma automática em folha de pagamento.
8.19.8. Permitir parametrização para abatimentos em tempo de serviço com afastamentos,
selecionando por tipo de afastamento;
8.19.9. Permitir vincular os afastamentos de acidente/doença com outros afastamentos que
deram origem a este afastamento.
8.19.10.
Controlar a transferência de servidores para outros órgãos, indicando o destino,
período, motivo e ônus sobre os pagamentos.
8.19.11.
Permitir o acesso pela janela de contexto, de todos os sistemas da contratada,
que estão licenciados para o cliente, sem a necessidade de fazer um novo login.
8.19.12.
Possibilitar o registro de informações adicionais no cadastro de áreas de atuação.
8.19.13.
Permitir o registro das áreas de atuação.
8.19.14.
Possibilitar o registro de informações adicionais no cadastro de atos.
8.19.15.
Permitir o cadastro de atos legais da entidade, como leis, portarias, decretos,
requisições estabelecidas pelo órgão.
8.19.16.
Permitir o registro do grau de instrução, escolaridade mínima e distribuição de
vagas do cargo, vínculos, além de gravar todas as informações históricas do cargo.
8.19.17.
Possibilitar o registro de informações adicionais no cadastro de cargos.
8.19.18.
Permitir o cadastro de todos os cargos efetivos, comissionados, temporários,
agentes políticos, existentes no quadro de cargos.
8.19.19.
Permitir o registro do quadro de cargos, possibilitando informar a descrição,
percentual mínimo, ato de criação, ato do percentual mínimo, ato de revogação.
8.19.20.
Permitir a distribuição de vagas dos cargos por áreas de atuação e organogramas,
ajustando o quadro de vagas ao admitir ou rescindir um funcionário.
8.19.21.
Permitir a criação do quadro de cargos estabelecido de acordo com as carreiras
disponíveis ao servidor.
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8.19.22.
Permitir o registro da criação, alteração e extinção dos cargos, juntamente com a
fundamentação legal de cada um destes registros.
8.19.23.
Permitir a vinculação do cargo com a tabela salarial, estabelecendo as grades de
valores máximos e mínimos para cada cargo.
8.19.24.
Permitir que a configuração de férias seja informada no cargo.
8.19.25.
Permitir o registro de empresas como fornecedor de transporte, instituição de
ensino, sindicatos, operadoras de plano de saúde e outras.
8.19.26.
Permitir realizar o cadastramento do responsável pelo eSocial com todas as
informações exigidas pelo eSocial.
8.19.27.
Permitir a consulta e alteração de informações da entidade.
8.19.28.
Possibilitar o registro de informações adicionais no cadastro de eventos.
8.19.29.
Possibilitar que o usuário crie fórmulas de eventos de cálculo utilizando variáveis
e funções reservadas do sistema.
8.19.30.
Permitir o registro histórico das alterações realizadas no cadastro de eventos de
folha.
8.19.31.
Permitir a configuração dos eventos para provisão ou baixas de
provisionamento.
8.19.32.
Permitir o registro de feriados fixos, variáveis e pontos facultativos com
abrangência nacional, estadual e municipal.
8.19.33.
Permitir o registro das funções.
8.19.34.
Permitir o registro de níveis salariais com controle de histórico, possibilitando
compor suas variações de classe e referência dentro do nível.
8.19.35.
Ao registrar os níveis possibilitar informar a descrição, data de vigência, valor,
carga horária, coeficiente, data de criação, ato de criação, plano de cargos de salários,
último ato, motivo, classes e referências, campos adicionais.
8.19.36.
Possibilitar o registro de valores recebidos por outras fontes pagadoras que irão
compor base de IRRF e INSS como base de outras empresas.
8.19.37.
Permitir o registro do CID, data inicial e final da moléstia grave.
8.19.38.
Permitir o cadastro de vários endereços por pessoa, incluindo tipo do endereço
(residencial, comercial e para correspondência), possibilitando a definição de um
endereço principal.
8.19.39.
Permitir o registro dos documentos e dados pessoais da pessoa.
8.19.40.
Possibilitar o registro informações adicionais para as pessoas registradas
8.19.41.
Validar número do CPF e PIS/PASEP.
8.19.42.
Possuir cadastro Integrado de Imagem vinculado a WEBCAM, o qual já tire a foto
e armazene no banco de dados.
8.19.43.
Controlar os dependentes de servidores para fins de salário família e imposto de
renda, pensão judicial, realizando a sua baixa automática na época devida, conforme limite
e condições previstas para cada dependente.
8.19.44.
O cadastro de dependentes deve dispor de no mínimo, os seguintes campos:
Nome do Dependente, CPF, RG, data de nascimento, Estado Civil, grau de instrução, grau
de parentesco, deficiências, dependências de salário família, IRRF Pensão alimentícia.
8.19.45.
Permitir a inclusão da foto da pessoa, armazenando no banco de dados e
vinculando nos contratos e processos da mesma.
8.19.46.
Permitir o registro das deficiências da pessoa, possibilitando classificação de
Tipo e Grau de invalidez.
8.19.47.
Possuir cadastro de responsáveis, utilizando-se dos dados pessoais da pessoa do
responsável. Exemplo: nome, telefone e e-mail.
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8.19.48.
Permitir o cadastro da configuração de vínculos empregatícios, com intuito de
representar um agrupador entre os funcionários e a entidade. Ao registrar o vínculo
possibilitar informar a descrição, regime trabalhista, regime previdenciário, categoria do
trabalhador, categoria do SEFIP, vínculo temporário, motivo da rescisão, data final
obrigatória, sai no CAGED, gera licença-prêmio, sai na RAIS, código RAIS.
8.19.49.
Permitir a identificação dos transportadores autônomos para seu correto
enquadramento no arquivo da SEFIP/GFIP, nos padrões da legislação vigente.
8.19.50.
Efetuar o processamento da folha de pagamento, sem que seja necessário
paralisar os setores que efetuam lançamentos e/ou consultas.
8.19.51.
Permitir calcular os dias úteis e afastamentos dos funcionários com 30 dias.
8.19.52.
Calcular e processar os valores relativos à contribuição individual e patronal
para previdência.
8.19.53.
Possibilitar que os usuários trabalhem em competências diferentes.
8.19.54.
Permitir o cálculo para pagamento do pessoal inativo e pensionistas, tratando
adequadamente os diversos regimes jurídicos, adiantamentos, pensões e benefícios,
permitindo recálculos gerais, parciais ou individuais;
8.19.55.
Possibilitar que o cálculo de folha todos os processamentos de folha, sejam
executadas em segundo plano, deixando o sistema liberado para o usuário operar
normalmente.
8.19.56.
Ao término do processamento do cálculo o usuário deve ser notificado.
8.19.57.
Gerar automaticamente os valores relativos a salário família.
8.19.58.
Permitir o registro das informações de pagamentos realizados sobre a bolsa de
estudos e recessos dos estagiários.
8.19.59.
Permitir o cálculo do processamento de folha mensal complementar.
8.19.60.
Permitir o cálculo de rescisões de forma individual, coletiva e por data de
término de contrato, com cálculos de férias indenizadas, proporcionais e 13º salário
automaticamente.
8.19.61.
Encerrar automaticamente a função gratificada dos funcionários, ao calcular
rescisão.
8.19.62.
Encerrar automaticamente o cadastro de vale transporte dos funcionários, ao
calcular rescisão.Permitir calcular médias para os eventos de rescisão, férias e 13º salário.
8.19.63.
Permitir calcular as médias horas, médias de valores e vantagens, gerando na
folha de pagamento de forma resumida ou detalhada
8.19.64.
Permitir o cálculo do processamento de 13º salário adiantado.
8.19.65.
Permitir o cálculo do 13º salário integral, com possibilidade de realizar
pagamentos complementares.
8.19.66.
Permitir o cálculo de adiantamentos salariais, com possibilidade de realizar
pagamentos complementares
8.19.67.
Permitir o lançamento automático de afastamento de férias para os servidores
que estão usufruindo as férias.
8.19.68.
Permitir calcular o 13º salário das matrículas de funcionários.
8.19.69.
Permitir o cálculo do processamento de férias.
8.19.70.
Permitir configurar o período aquisitivo de férias dos servidores afastados para
prorrogar a data final ou cancelar o direito a férias.
8.19.71.
Permitir o cadastro de diferentes configurações de férias, possibilitando indicar o
número de dias de direito de gozo de férias para o número de meses trabalhado.
8.19.72.
Permitir que a configuração determine se o evento de cálculo de média será
exibido na folha.
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8.19.73.
Permitir a configuração de vantagens, possibilitando a inclusão dos eventos
utilizados na composição da vantagem.
8.19.74.
Permitir a configuração de média de valor, possibilitando a inclusão dos eventos
utilizados na composição da média valor.
8.19.75.
Permitir a configuração de média de horas, possibilitando a inclusão dos eventos
utilizados na composição da média horas.
8.19.76.
Permitir a categorização dos motivos de rescisão por iniciativa do empregador,
iniciativa do empregado ou por aposentadoria, criando vários motivos de rescisão.
8.19.77.
Permitir registrar os afastamentos definitivos por iniciativa do empregador ou
empregado ou por aposentadoria.
8.19.78.
Possuir um ambiente onde seja possível acompanhar o progresso do cálculo,
permitindo visualizar a situação do processamento do cálculo da folha (concluído, em
execução, em espera, agendado e cancelado), a data/hora/minuto de início e término do
cálculo, o usuário que disparou o cálculo. E ainda, que seja possível interromper o
processamento de um cálculo que está em execução.
8.19.79.
Possuir consulta de cálculos que permita visualizar o contracheque dos
servidores, sem a necessidade de impressão de relatório.
8.19.80.
Manter histórico mensal dos pagamentos dos servidores.
8.19.81.
Possibilitar visualização de inconsistências no cálculo de folha via log e status na
consulta
8.19.82.
Permitir a gestão de avisos prévio
8.19.83.
Possibilitar o controle de histórico dos contratos, para informações que podem
ser modificadas com o passar do tempo, como cargo, salário, organograma e campos
adicionais.
8.19.84.
Permitir alteração e exclusão apenas para o registro histórico mais atual.
8.19.85.
Possibilitar a visualização de todos os registros de histórico do funcionário.
8.19.86.
Permitir cadastrar em ambiente centralizado os endereços, possibilitando o
registro de logradouros, bairros e municípios brasileiro. Além de estados de federações
estrangeiras.
8.19.87.
Permitir que usuários autorizados possam abrir um processamento de cálculo
que estava com movimentações encerradas e liberar as movimentações financeiras.
8.19.88.
Impossibilitar as movimentações financeiras após o fechamento do
processamento da folha.
8.19.89.
Possibilitar o fechamento da folha por competência e processamento de cálculo.
8.19.90.
Permitir a parametrização de rescisão automática para vínculos temporários
8.19.91.
Possibilitar a acompanhamento dos contratos temporários por meio de um
ambiente específico, permitindo visualizar todos os contratos temporários, realizar
seleção avançada e aplicar alterações em lote para os contratos selecionados. Permitindo
prorrogar e/ou alterar a data final do contrato temporário, informar o ato, o novo
agendamento de rescisão e o motivo da alteração.
8.19.92.
Possibilitar a consulta do desdobramento da origem dos valores de média e
vantagens pago no processamento de férias, 13º Salário e rescisão, em decorrência das
configurações de médias e vantagens registradas.
8.19.93.
Possibilitar que para todos os processamentos de cálculo de folha, as ações de
lançamentos de variáveis de cálculo, consulta e fechamento sejam executadas em um
ambiente centralizado.
8.19.94.
Permitir o cálculo utilize registros históricos nos processamentos de 13º Salário,
férias e rescisões de contrato de trabalho.
Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br CNPJ
83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 – Rua Getúlio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 São Domingos – SC.
Página 227 de 287

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1409

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Secretaria de Administração e Fazenda
8.19.95.
Possibilitar o recálculo das folhas de pagamento por matrícula e processamentos
8.19.96.
Permitir o cadastro de Grupos Funcionais
8.19.97.
Permitir o registro de agências bancárias
8.19.98.
Permitir a consulta dos bancos reconhecidos pela FEBRABAN
8.19.99.
Permitir o registro dos horários utilizados pelos servidores no cumprimento da
jornada de trabalho diária estabelecida pela entidade
8.19.100.
Permitir o registro das jornadas de trabalho, vinculando os horários de cada dia
trabalhado estabelecido para os servidores
8.19.101.
Permitir a conferência dos lançamentos de eventos referentes ao cálculo da folha
de pagamento.
8.19.102.
Possibilitar a pesquisa de variáveis lançadas para o cálculo, no processamento.
8.19.103.
Permitir o lançamento de proventos/descontos para determinado período,
permitindo o lançamento coletivo ou individual por servidor.
8.19.104.
Permitir o registro da divisão dos setores na entidade, informando onde os
servidores desempenham suas atividades laborais considerando os fatores de riscos
8.19.105.
Permitir o cadastro das lotações físicas utilizadas para determinar o
local/ambiente de trabalho do servidor na entidade
8.19.106.
Possibilitar a criação da estrutura de lotação física, em conformidade com a
configuração estrutural já definida
8.19.107.
Possibilitar o registro de informações adicionais no cadastro de lotação física.
8.19.108.
Permitir o controle de diversos regimes jurídicos, bem como contratos de duplo
vínculo, quanto ao acúmulo de bases para IRRF, INSS e FGTS;
8.19.109.
Permitir o cadastro de servidores em diversos regimes jurídicos, tais como:
celetistas, estatutários e outros.
8.19.110.
Possibilitar que a configuração de férias seja informada diretamente no cadastro
de matrícula de funcionário e estagiário.
8.19.111.
Permitir que no cadastro de matrículas dos servidores, ao informar o cargo, seja
disponibilizado apenas os níveis salariais configurados para o cargo e o campo salário seja
preenchido de acordo com o nível/classe/referência selecionado.
8.19.112.
Permitir a informação do vínculo empregatício, cargo, provimento, salário,
nomeação, data de posse, admissão e data de término de contrato, lotação, previdência,
local de trabalho e horário contratual.
8.19.113.
Possibilitar que a consulta de funcionários disponha de ambiente e que nele seja
possível identificar as demais matrículas da pessoa, permitido que o usuário alterne a
consulta entre as demais matrículas da pessoa, sem sair do ambiente.
8.19.114.
Manter a nomenclatura do cargo efetivo no cadastro funcional de servidor
efetivo que exerça cargo em comissão ou função comissionada, incluindo o registro do
cargo/função.
8.19.115.
Possibilitar que a consulta de funcionários disponha de um ambiente, onde seja
possível consultar os históricos e alterar o histórico mais recente, permitindo também
editar os campos que não são armazenados em histórico.
8.19.116.
Permitir que o usuário controle mais de uma previdência para cada servidor.
8.19.117.
Permitir o controle das funções em caráter de confiança exercida e averbada, que
o servidor tenha desempenhado, dentro ou fora do órgão.
8.19.118.
Possibilitar que o usuário defina o código da matrícula
8.19.119.
Permitir o registro de todos os locais de trabalho do servidor.
8.19.120.
Dispor de recurso de autocompletar para o nome do servidor no registro de
matrículas.
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8.19.121.
Permitir o registro das informações do funcionário exigidas pelo MTE,
dispensando o livro registro conforme determinação da Portaria nº 41 de 28/03/2007.
8.19.122.
Demonstrar a situação do funcionário (Trabalhando/Demitido).
8.19.123.
Possibilitar o registro do agente nocivo e da ocorrência SEFIP no cadastro de
funcionário.
8.19.124.
Possibilitar o registro de afastamentos para funcionários e estagiários, a partir do
cadastro de matrículas.
8.19.125.
Permitir que o usuário acesse as informações do cadastro da pessoa, a partir do
cadastro de matrículas.
8.19.126.
Permitir a alteração da configuração de férias, diretamente na matrícula do
funcionário e estagiário
8.19.127.
Possibilitar a geração de movimentações de pessoal proveniente do registro de
afastamentos
8.19.128.
Permitir a visualização de todas as movimentações de pessoal de forma
cronológica ocorridas no período de permanência do servidor na entidade
8.19.129.
Permitir a consulta das movimentações de pessoal ocorridas no período de
permanência do servidor na entidade.
8.19.130.
Permitir registrar todos os elogios e advertências aplicadas para os servidores ao
longo da sua vida profissional na entidade, possibilitando informar a data e o responsável
pela aplicação da ocorrência além de adicionar os motivos e testemunhas da ocorrência.
8.19.131.
Permitir registrar a estrutura organizacional conforme legislação, por meio de
organogramas podendo conter diferentes níveis conforme a configuração vigente,
utilizada pela entidade na admissão dos servidores, possibilitando ainda informar o
número do organograma conforme a máscara, descrição e o responsável do organograma.
8.19.132.
Permitir o registro de todas as configurações das estruturas de níveis dos
organogramas utilizados na entidade, definindo a quantidade de níveis, dígitos e
separador da máscara dos organogramas
8.19.133.
Permitir a parametrização para definir se o cálculo será representado em dias ou
horas.
8.19.134.
Permitir a parametrização do pagamento de 1/3 de férias integral em cálculo de
férias fracionadas
8.19.135.
Permitir a parametrização de pagamento de abono de férias, sem período de
gozo.
8.19.136.
Permitir a parametrização para descontar faltas sobre férias, inclusive na
rescisão.
8.19.137.
Permitir o disparo de remodelagem de forma automática e manual, registrando a
data e hora da última atualização.
8.19.138.
Possibilitar a consulta de detalhes vinculados a baixa do período aquisitivos de
13º salário, como a competência da baixa do saldo.
8.19.139.
Possibilitar o acionamento da rotina de remodelagem de período aquisitivo, a
partir do ambiente de gestão de período aquisitivo de 13º Salário.
8.19.140.
Possibilitar a consulta de informações do período aquisitivo de 13º Salário, como
a quantidade de avos de direito, quantidade de avos adquiridos, quantidade de avos
perdidos, competência de baixa do saldo, o valor pago, o motivo do pagamento e se foi
feita a opção por descontar os avos perdidos.
8.19.141.
Permitir a anulação do período aquisitivo do servidor devido a um ou mais
afastamentos ocorridos no período aquisitivo.
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8.19.142.
Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos de férias dos servidores,
desde a admissão até a exoneração, possibilitando a configuração do período aquisitivo
indicando dias de direito, dias de perda e dias de prorrogação, verificando os
afastamentos dentro do período aquisitivo e dar baixa nesses períodos.
8.19.143.
Controlar o tempo de serviço no período aquisitivo para fins de férias no período
de concessão.
8.19.144.
Permitir o lançamento de mais que um período de gozo e pecúnia para o mesmo
período aquisitivo de férias, controlando o saldo restante dos dias de férias.
8.19.145.
Permitir a organização de datas dos períodos, acionados pela remodelagem de
período aquisitivo de férias, alterados devidos à afastamentos, suspensões ou
cancelamentos.
8.19.146.
Possibilitar o controle de período aquisitivo de 13º Salário, com controle de
situação indicando os períodos que estão "Em andamento", "Quitados", "Atrasados" e
"Anulados".
8.19.147.
Permitir a prorrogação da data final do período aquisitivo devido à afastamento
do servidor durante o período aquisitivo, respeitando o período de carência para
suspender.
8.19.148.
Permitir a organização de datas dos períodos, acionados pela remodelagem de
período aquisitivo de 13º Salário, alterados devidos à afastamentos, suspensões.
8.19.149.
Permitir a consulta de todos os períodos de férias detalhadamente, saldo
disponível, abonado e gozado, com seus respectivos períodos de lançamento.
8.19.150.
Permitir o gerenciamento das permissões por grupo de usuário ou de cada
usuário individualmente.
8.19.151.
Permitir o registro de todos os planos de previdência municipal, estadual e
federal utilizados na entidade e vincular aos servidores.
8.19.152.
Permitir o registro de todos os planos de assistência utilizados pela entidade e
vincular aos servidores.
8.19.153.
Permitir o registro da máscara a ser utilizada nas classes e referências e as regras
de progressão salarial
8.19.154.
Permitir o cadastro da tabela salarial instituída pela legislação municipal,
contemplando progressões horizontais e verticais, viabilizando a vinculação da faixa
salarial dos cargos.
8.19.155.
Permitir o registro do plano salarial, com as informações de descrição, indicador
de controle carga horária, indicador de início, máscara de classe, limite da máscara de
classe, máscara de referência e limite da máscara de referência. Permitido a inclusão dos
afastamentos que podem suspender as progressões.
8.19.156.
Permitir a execução do reajuste salarial da tabela salarial mantendo as
informações histórico desta tabela.
8.19.157.
Possibilitar a consulta das simulações de reajuste salarial lançadas por nível
salarial ou matrículas dos funcionários.
8.19.158.
Permitir que na rotina de reajuste salarial, seja possível decidir pelo resultado
truncado ou arredondado.
8.19.159.
Possibilitar o reajuste salarial simulado por matrícula ou nível salarial
8.19.160.
Permitir que por meio de uma rotina do sistema o salário dos cargos sejam
reajustados de forma parcial ou global, por percentual ou por valores fixos estipulados e
ainda, que seja possível reajustar por nível da tabela salarial.
8.19.161.
Possibilitar a exclusão da simulação de reajuste salarial lançado para o nível
salarial ou matrículas dos funcionários
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8.19.162.
Permitir a emissão do relatório de Resumo de Folha Normal por Período com os
dados abaixo: Filtros:
8.19.162.1.Competência Inicial: Determina a competência inicial a ser considerada os dados na
emissão do relatório.
8.19.162.2.Competência Final: Determina a competência final a ser considerada os dados na
emissão do relatório.
8.19.162.3.Processamento: Determina o tipo de processamento a ser considerado os dados na
emissão do relatório.
8.19.162.4.Subtipo de Processamento: Determina o subtipo de processamento a ser considerado
os dados na emissão do relatório.
8.19.162.5.Evento: Determina que no relatório deve ser considerado somente as matrículas que
possuem o evento, informado nesse filtro, calculado nas competências do período
informado.
8.19.162.6.Líquido Inicial: Determina o valor inicial de líquido das folhas de pagamento que
devem ser consideradas na emissão do relatório.
8.19.162.7.Líquido Final: Determina o valor final de líquido das folhas de pagamento que devem
ser consideradas na emissão do relatório.
8.19.162.8.Seleção Avançada de Matrículas: Determina qual seleção avançada será utilizada para
considerar como filtro de matrículas a serem consideradas na emissão do relatório.
8.19.162.9.Matrículas: Determina quais matrículas devem ser consideradas na emissão do
relatório.
8.19.162.10.Ordem:
8.19.162.11.Código: Ordenar por código da matrícula da menor para a maior.
8.19.162.12.Nome: Ordenar por nome da pessoa da matrícula em ordem alfabética de A a Z.
8.19.162.13.Quebras:
8.19.162.14.Grupo Funcional
8.19.162.15.Organograma
8.19.162.16.Avançar Página na Quebra: Determina se cada novo grupo da quebra no relatório
será emitido em página nova.
8.19.162.17.Dados do Relatório:
8.19.162.18.Emitir no relatório as folhas de pagamento das matrículas em que a competência de
cálculo seja maior ou igual a competência inicial do parâmetro e menor ou igual a
competência final do parâmetro:
8.19.162.19.Cabeçalho:
8.19.162.20.Brasão
8.19.162.21.Nome do Estado
8.19.162.22.Nome da Entidade
8.19.162.23.Nome do Relatório
8.19.162.24.Contador de Página
8.19.162.25.Data de Emissão
8.19.162.26.Tipo de Processamento
8.19.162.27.Sub-tipo de processamento
8.19.162.28.Competência
8.19.162.29.Detalhe de Proventos:
8.19.162.30.Código do Evento
8.19.162.31.Nome do Evento
8.19.162.32.Quantidade de Funcionários que tiveram o evento calculado na folha
8.19.162.33.Valor Informado do Evento
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8.19.162.34.Valor Calculado do Evento
8.19.162.35.Total Proventos
8.19.162.36.Detalhe de Descontos
8.19.162.37.Código do Evento
8.19.162.38.Nome do Evento
8.19.162.39.Quantidade de Funcionários que tiveram o evento calculado na folha
8.19.162.40.Valor Informado do Evento
8.19.162.41.Valor Calculado do Evento
8.19.162.42.Total de Descontos
8.19.162.43.Rodapé:
8.19.162.44.Total de Funcionários
8.19.162.45.Total Líquido
8.19.163.
Permitir ao usuário emitir o Relatório de Resumo da Folha por Funcionário (Por
Período) com os dados abaixo:Filtros:
8.19.163.1.Competência Inicial: Determina a competência inicial a ser considerada os dados na
emissão do relatório.
8.19.163.2.Competência Final: Determina a competência final a ser considerada os dados na
emissão do relatório.
8.19.163.3.Líquido Inicial: Determina o valor inicial de líquido das folhas de pagamento que
devem ser consideradas na emissão do relatório.
8.19.163.4.Líquido Final: Determina o valor final de líquido das folhas de pagamento que devem
ser consideradas na emissão do relatório.
8.19.163.5.Evento: Determina que no relatório deve ser considerado somente as matrículas que
possuem o evento, informado nesse filtro, calculado nas competências do período
informado.
8.19.163.6.Seleção Avançada de Matrículas: Determina qual seleção avançada será utilizada para
considerar como filtro de matrículas a serem consideradas na emissão do relatório.
8.19.163.7.Matrículas: Determina quais matrículas devem ser consideradas na emissão do
relatório.
8.19.163.8.Ordem:
8.19.163.9.Código: Ordenar por código da matrícula da menor para a maior.
8.19.163.10.Nome: Ordenar por nome da pessoa da matrícula em ordem alfabética de A a Z.
8.19.163.11.Data de Admissão: Ordenar por data de admissão da mais antiga para a mais atual
8.19.163.12.PIS/PASEP: Ordenar por PIS/PASEP do menor para o maior
8.19.163.13.Imprimir campo para assinatura:
8.19.163.14.Prefeito
8.19.163.15.Contador
8.19.163.16.Tesoureiro
8.19.163.17.Quebras:
8.19.163.18.Grupo Funcional
8.19.163.19.Estrutura Organizacional
8.19.163.20.Avançar Página na Quebra: Determina se cada novo grupo da quebra no relatório
será emitido em página nova.
8.19.163.21.Dados do Relatório:
8.19.163.22.Emitir no relatório as folhas de pagamento das matrículas em que a competência de
cálculo seja maior ou igual a competência inicial do parâmetro e menor ou igual a
competência final do parâmetro.
8.19.163.23.Cabeçalho:
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8.19.163.24.Brasão
8.19.163.25.Nome do Estado
8.19.163.26.Nome da Entidade
8.19.163.27.Nome do Relatório
8.19.163.28.Contador de Página
8.19.163.29.Data de Emissão
8.19.163.30.Tipo de Processamento
8.19.163.31.Sub-tipo de processamento
8.19.163.32.Competência
8.19.163.33.Detalhe:
8.19.163.34.Código da Matrícula
8.19.163.35.Nome da Pessoa da Matrícula
8.19.163.36.Salário Contratual
8.19.163.37.Salário Família
8.19.163.38.Outros
8.19.163.39.Total Proventos
8.19.163.40.Previdências e Assistência
8.19.163.41.IRRF
8.19.163.42.Outros Descontos
8.19.163.43.Total de Descontos
8.19.163.44.Líquido
8.19.163.45.Rodapé:
8.19.163.46.Total de Funcionários
8.19.163.47.Total Geral
8.19.163.48.Prefeito
8.19.163.49.Contador
8.19.163.50.Tesoureiro
8.19.164.
Permitir ao usuário emitir o Relatório de Resumo da Folha por Funcionário (Por
Período) com os dados abaixo:Filtros:
8.19.164.1.- Competência Inicial: Determina a competência inicial a ser considerada os dados na
emissão do relatório.
8.19.164.2.- Competência Final: Determina a competência final a ser considerada os dados na
emissão do relatório.
8.19.164.3.- Líquido Inicial: Determina o valor inicial de líquido das folhas de pagamento que
devem ser consideradas na emissão do relatório.
8.19.164.4.- Líquido Final: Determina o valor final de líquido das folhas de pagamento que
devem ser consideradas na emissão do relatório.
8.19.164.5.- Evento: Determina que no relatório deve ser considerado somente as matrículas
que possuem o evento, informado nesse filtro, calculado nas competências do período
informado.
8.19.164.6.- Seleção Avançada de Matrículas: Determina qual seleção avançada será utilizada
para considerar como filtro de matrículas a serem consideradas na emissão do relatório.
8.19.164.7.- Matrículas: Determina quais matrículas devem ser consideradas na emissão do
relatório.
8.19.164.8.- Ordem:
8.19.164.9.Código: Ordenar por código da matrícula da menor para a maior.
8.19.164.10.Nome: Ordenar por nome da pessoa da matrícula em ordem alfabética de A a Z.
8.19.164.11.Data de Admissão: Ordenar por data de admissão da mais antiga para a mais atual
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8.19.164.12.PIS/PASEP: Ordenar por PIS/PASEP do menor para o maior
8.19.164.13.Imprimir campo para assinatura:
8.19.164.14.Prefeito
8.19.164.15.Contador
8.19.164.16.Tesoureiro
8.19.164.17.- Quebras:
8.19.164.18.Grupo Funcional
8.19.164.19.Estrutura Organizacional
8.19.164.20.- Avançar Página na Quebra: Determina se cada novo grupo da quebra no relatório
será emitido em página nova.
8.19.164.21.Dados do Relatório:
8.19.165.
Emitir no relatório as folhas de pagamento das matrículas em que a competência
de cálculo seja maior ou igual a competência inicial do parâmetro e menor ou igual a
competência final do parâmetro.
8.19.165.1.Cabeçalho:
8.19.165.2.Brasão
8.19.165.3.Nome do Estado
8.19.165.4.Nome da Entidade
8.19.165.5.Nome do Relatório
8.19.165.6.Contador de Página
8.19.165.7.Data de Emissão
8.19.165.8.Tipo de Processamento
8.19.165.9.Sub-tipo de processamento
8.19.165.10.Competência
8.19.165.11.Detalhe:
8.19.165.12.Código da Matrícula
8.19.165.13.Nome da Pessoa da Matrícula
8.19.165.14.Salário Contratua
8.19.165.15.Salário Família
8.19.165.16.Outros
8.19.165.17.Total Proventos
8.19.165.18.Previdências e Assistência
8.19.165.19.IRRF
8.19.165.20.Outros Descontos
8.19.165.21.Total de Descontos
8.19.165.22.Líquido
8.19.165.23.Rodapé:
8.19.165.24.Total de Funcionários
8.19.165.25.Total Geral
8.19.165.26.Prefeito
8.19.165.27.Contador
8.19.165.28.Tesoureiro
8.19.166.
Permitir ao usuário emitir o relatório de Recibo de Férias.
8.19.167.
Permitir ao usuário emitir o relatório de Líquidos.Filtros:
8.19.167.1.Competência: Determina a competência a ser considerada os dados na emissão do
relatório.
8.19.167.2.Matrículas: Determina quais matrículas devem ser consideradas na emissão do
relatório.
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8.19.167.3.Seleção Avançada de Matrículas: Determina qual seleção avançada será utilizada para
considerar como filtro de matrículas a serem consideradas na emissão do relatório.
8.19.167.4.Processamento: Determina o processamento a ser considerado os dados na emissão
do relatório.
8.19.167.5.Sub-Processamento: Determina o sub-processamento a ser considerado os dados na
emissão do relatório.
8.19.167.6.Líquido inicial: Determina o valor inicial de líquido das folhas de pagamento que
devem ser consideradas na emissão do relatório.
8.19.167.7.Líquido final: Determina o valor final de líquido das folhas de pagamento que devem
ser consideradas na emissão do relatório.
8.19.167.8.Forma de pagamento: Determina quais as formas de pagamento que devem ser
consideradas na emissão do relatório.
8.19.167.9.Ordem:
8.19.167.10.Código: Ordenar por código da matrícula da menor para a maior.
8.19.167.11.Nome: Ordenar por nome da pessoa da matrícula em ordem alfabética de A a Z.
8.19.167.12.Quebras:
8.19.167.13.Grupo Funcional
8.19.167.14.Estrutura Organizacional
8.19.167.15.Dados do Relatório:
8.19.168.
Emitir no relatório as rescisões das matrículas em que a data de desligamento
seja maior ou igual a data inicial do parâmetro e menor ou igual a data final do parâmetro.
8.19.168.1.Cabeçalho:
8.19.168.2.Estado
8.19.168.3.Nome do Relatório
8.19.168.4.Nome da Entidade
8.19.168.5.ome do Relatório
8.19.168.6.Contador de Página
8.19.168.7.Data de Emissão
8.19.168.8.Competência
8.19.168.9.Processamento
8.19.168.10.Detalhe:
8.19.168.11.Código
8.19.168.12.Nome
8.19.168.13.CPF
8.19.168.14.Forma de pagamento
8.19.168.15.Banco
8.19.168.16.Agência
8.19.168.17.Conta
8.19.168.18.Tipo de conta
8.19.168.19.Valor Líquido
8.19.168.20.Rodapé
8.19.168.21.Total de funcionários
8.19.168.22.Total Líquido
8.19.168.23.cidade
8.19.168.24.Data atual
8.19.168.25.Assinatura responsável
8.19.168.26.Parâmetros
8.19.168.27.Usuário emissor
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8.19.169.
Permitir a inclusão do brasão da prefeitura ou logotipo da entidade no cabeçalho
dos relatórios e recibo de pagamentos.
8.19.170.
Possuir gerador de relatórios disponível em menu
8.19.171.
Permitir que no cálculo de folha sejam utilizadas seleções por faixa de matrícula,
Situação(Ativo ou Afastado), Lotação física, Cargos, Local de trabalho, Tipo(s) de contrato,
Grupo(s) funcional(ais), Classificação(ões) do(s) afastamento(s), Período de admissão,
Organograma(s), Vínculo(s) empregatício(s).
8.19.172.
Permitir ao usuário trocar de entidade sem sair do sistema.
8.19.173.
Permitir a consulta dos serviços cadastrado para autônomos por matrícula ou
competência.
8.19.174.
Permitir o registro de serviços executados por autônomos.
8.19.175.
Permitir o registro de serviços para autônomos.
8.19.176.
Permitir o controle de funcionários substituídos em um ambiente específico,
oferecendo a facilidade de listar todos os funcionários substituídos, com seus substitutos,
acompanhado do período de substituição.
8.19.177.
Permitindo também, fazer uma seleção avançada dos funcionários substituídos.
8.19.178.
Permitir substituir o funcionário titular por tempo determinado, possibilitando a
notificação do antecipadamente do final da substituição. Os funcionários substitutos não
irão impactar na quantidade de vagas do cargo, pois estarão compondo o quadro de
funcionários temporariamente.

8.20. MÓDULO - RECURSOS HUMANOS

8.20.1. Disponibilizar a gestão de afastamentos dos funcionários de forma centralizada,
possibilitando o acompanhamento de todo o histórico de afastamento de uma matrícula.
Para os afastamentos decorrentes de Férias, Rescisão ou Ocorrência disciplinar, será
permitido apenas a consulta neste ambiente, isso porque o registro destes afastamentos é
permitido respectivamente no ambiente de concessão de férias, de rescisão e de registro
de ocorrências disciplinares.
8.20.2. Permitir o cadastro dos tipos de afastamento que poderão ser realizados pelo
funcionário/estagiário.
8.20.3. Permitir parametrização para abatimentos em tempo de serviço com afastamentos,
selecionando por tipo de afastamento;
8.20.4. Permitir a vinculação de um afastamento com outro afastamento do funcionário, que deu
origem ao afastamento. Esta vinculação é importante para identificar o direito ao
pagamento dos quinze dias, por parte do empregador.
8.20.5. Possibilitar a vinculação de atestados médicos nos afastamentos decorrentes de
acidentes de trabalho ou doença do trabalhador.
8.20.6. Possibilitar a vinculação de atestados médicos com afastamentos.
8.20.7. Possibilitar o registro de afastamentos para funcionários e estagiários, ativos no sistema.
8.20.8. Permitir cuidar da gestão de todos empréstimos, permitindo o acompanhando das
baixas realizadas.
8.20.9. Possibilitar a realização da gestão de baixas das parcelas do benefício de empréstimos
8.20.10.
Permitir a informação do motivo da alteração salarial, e também possibilitar a
criação de novos motivos.
8.20.11.
Permitir o registro das áreas de atuação.
8.20.12.
Vincular o curso no cadastro de área de atuação.
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8.20.13.
Possibilitar a inserção um ou mais CID (Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde) no afastamento. Permitindo também
informar o médico, local de atendimento, tipo de atestados e motivo de consulta.
8.20.14.
Permitir integração das alterações cadastrais, afastamentos e benefícios fixos do
funcionário com movimento de ato legal que autoriza a movimentação
8.20.15.
Permitir o cadastro de atos legais da entidade, tais como leis, portarias, decretos,
requisições estabelecidas pelo órgão.
8.20.16.
Manter a nomenclatura do cargo efetivo no cadastro funcional de servidor
efetivo que exerça cargo em comissão ou função comissionada, incluindo o registro do
cargo/função.
8.20.17.
Permitir que seja definido o plano de carreira do cargo, viabilizando a
configuração do nível classe e referência salarial
8.20.18.
Permitir a disponibilização de vagas para o cargo em questão, possibilitando
subdividir a quantidade de vagas entre as Áreas de atuação e Lotação física.
8.20.19.
Permitir o cadastro de todos os cargos do quadro de pessoal.
8.20.20.
Exemplo: Efetivos, comissionados, temporários, agentes políticos.
8.20.21.
Permitir o registro de cargos, com controle histórico das alterações.
8.20.22.
Além da descrição do cargo, permitir registrar informações gerais vinculadas ao
ato, tipo do cargo, quadro de vagas, Grau de instrução mínimo exigido, configuração de
férias, CBO, Acúmulo de cargos, Dedicação exclusiva e contagem especial de tempo de
serviço
8.20.23.
Permitir informar as diárias, os vínculos empregatícios e os campos adicionais
disponíveis para o cargo.
8.20.24.
Permitir o registro do quadro de cargos da entidade, informando a descrição, o
percentual mínimo, o ato de criação e do percentual mínimo e também o ato de revogação.
8.20.25.
Possibilitar o registro de informações adicionais no cadastro de cargos
8.20.26.
Vincular o curso no cadastro de cargos
8.20.27.
Permitir o cadastro de cursos, definindo o tipo, a área de atuação, a instituição de
ensino, duração, carga horária e outras informações.
8.20.28.
Possibilitar o cadastro de cursos, seminários, congressos, simpósios e outros
treinamentos liberados para a entidade
8.20.29.
Possibilitar o cadastro de diárias de várias naturezas e valores.
8.20.30.
Permitir o cadastramento das empresas que fornecem o vale-transporte,
operadora de plano de saúde, sindicatos, instituições de ensino e empresas em geral.
8.20.31.
Permitir o registro de empresas, possibilitando o cadastramento dos dados de
forma centralizada, possibilitando informar dados específicos de cada tipo de empresa e
também dados comuns como, razão social, inscrição municipal, CNPJ, nome fantasia, data
Inserir o benefício de empréstimos para as matrículas de funcionário, estagiário,
aposentado e pensionista.
8.20.32.
Permitir o registro da quantidade de vales-transportes diários ou mensal
utilizados pelo servidor no percurso de ida e volta ao local de trabalho.
8.20.33.
Permitir o registro de feriados fixos, variáveis e pontos facultativos com
abrangência nacional, estadual e municipal.
8.20.34.
Permitir o registro das funções, para controle do pagamento de funções
gratificadas
8.20.35.
Permitir o registro dos horários de trabalho realizado pelo trabalhador
8.20.36.
Permitir o registro de jornadas de trabalho e vincular os horários de cada dia
trabalhado estabelecido pela entidade para os servidores, podendo ser por jornada
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semanal ou ciclo de revezamento, com a possibilidade de compensação diária ou semanal,
gerando históricos com das alterações.
8.20.37.
Permitir a informação do motivo da alteração de cargo, e também possibilitar a
criação de novos motivos.
8.20.38.
Permitir alteração e exclusão apenas para o registro histórico mais atual.
8.20.39.
Permite realizar o anexo de documentos de modo que fiquem disponíveis aos
servidores
8.20.40.
Permitir o registro de pessoas, possibilitando informar:
8.20.41.
Dados Principais, composto de nome, CPF, data de nascimento, idade, estado
civil, sexo, dados pessoais, endereço(s), telefone(s), e-mail(s), rede social, filiação(ões),
moléstia(s) grave(s), grau de escolaridade, raça, cor dos olhos, estatura, peso, tipo
sanguíneo, indicativo de doador, deficiência(s), base(s) de outra(s) empresa(s);
8.20.42.
- Dados de documentos, composto por naturalidade, nacionalidade, RG, órgão
emissor, UF, data da emissão, número do título de eleitor, zona, seção, número do CNS,
data da emissão, RIC, órgão emissor, UF, data da emissão, certidão(ões) civil(s), número
do certificado de reservista, número da CTPS, série, UF, data da emissão, número do PIS /
PASEP, data da emissão, inscrição municipal, número da CNH, UF, categoria, data da
emissão, data da 1ª habilitação, data de vencimento, observações da CNH, conta(s)
bancária(s).
8.20.43.
Além de permitir também, o anexo de arquivos de até 10 Megabyte dos tipos
DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG ou PNG.
8.20.44.
Permitir o registro das deficiências da pessoa.
8.20.45.
Permitir o cadastro de dependentes da pessoa física com o grau de parentesco,
motivos da dependência, indicador de incidências de IRRF, de salário Família e de pensão
alimentícia.
8.20.46.
Permitir o registro dos cursos realizados pela pessoa física do servidor.
8.20.47.
Possuir controle de estagiários que permita anexar documentos diversos.
8.20.48.
Validar número do CPF PIS/PASEP.
8.20.49.
Permitir a configuração da tabela de valores dos planos de saúde de acordo com
a faixa etária dos servidores e dependentes.
8.20.50.
Permitir ao usuário escolher a melhor forma de aplicação de subsídios para os
servidores e dependentes, podendo ser pelo salário contratual, tempo de serviço, idade e
data de admissão.
8.20.51.
Permitir o cadastro de planos de saúde por abrangência, disponibilizados pela
operadora de plano de saúde.
8.20.52.
Permitir o cadastramento de planos de saúde, informando a tabela de valores dos
planos por faixa etária, tabelas de subsídios dos servidores e dependentes, além dos
valores de adesão ao plano.
8.20.53.
Possibilitar o registro das rotas de transporte e seus respectivos valores
unitários, a fim de posteriormente definir os valores do benefício de vale-transporte.
8.20.54.
Ao definir as rotas, deve-se permitir informar a empresa de transporte, meio de
transporte, perímetro, linha, valor e vigência.
8.20.55.
Permitir o cadastro de verbas para realizar os descontos de empréstimos na
folha de pagamento dos funcionários de forma automática.
8.20.56.
Permitir o cadastro de configurações de licença prêmio como:
8.20.57.
- Criar as faixas de períodos para a geração de aquisição de licença prêmio;
8.20.58.
- Informar os tipos de afastamentos que poderão ser prorrogadas as licenças
através das suspensões;
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8.20.59.
- Informar um ou mais formas de cancelamentos da licença prêmio;
8.20.60.
- Informar as movimentações que serão geradas na aquisição ou concessão da
licença prêmio;
8.20.61.
- Informar o tipo de afastamento que será gerado o afastamento de licença
prêmio de forma automática.
8.20.62.
Possibilitar o cadastro de afastamentos que irão cancelar os períodos aquisitivos
de licença prêmio.
8.20.63.
Deverão ser informados além do tipo de afastamento, o número de dias para
cancelar, quando deverá executar o cancelamento.
8.20.64.
Podem ser parametrizados se o cancelamento será executado de acordo com o
resultado da soma de todos os afastamentos ou aplicado para cada afastamento.
8.20.65.
Configurar os valores de adicional de tempo de serviço, podendo configurar a
progressão e o limite máximo do percentual recebido.
8.20.66.
Permitir o registro do período de carência para executar o cancelamento do
adicional ou licença prêmio.
8.20.67.
Possibilitar a configuração dos afastamentos que cancelam os períodos
aquisitivos de adicionais
8.20.68.
Permitir o registro de vínculos empregatícios, com intuito de representar um
agrupador entre os funcionários e a entidade.
8.20.69.
Ao registrar o vínculo possibilitar informar a descrição, regime trabalhista,
regime previdenciário, categoria do trabalhador, categoria do SEFIP, vínculo temporário,
motivo da rescisão, data final obrigatória, sai no CAGED, gera licença-prêmio, sai na RAIS,
código RAIS.
8.20.70.
Possibilitar o registro de informações adicionais no cadastro de vínculos
empregatícios.
8.20.71.
Permitir a visualização de todas as parcelas dos empréstimos.
8.20.72.
Disponibilizar ambiente que possibilite realizar o cálculo das despesas de vales
transportes para os funcionários de forma individual ou coletiva por meio de filtros
avançados, competência e período. Além de consultar de forma unificada os vales
transportes calculados para os funcionários.
8.20.73.
Permitir ao usuário criar relatórios personalizados para a entidade.
8.20.74.
Permitir o gerenciamento dos valores de custos para a entidade e para o
servidor, sobre os benefícios de plano de saúde.
8.20.75.
Permitir o lançamento e a manutenção das despesas de procedimentos e
mensalidades de planos de saúde de forma manual.
8.20.76.
Possibilitar a consulta dos descontos dos planos de saúde do servidor.
8.20.77.
Permitir o cadastro de ambiente centralizado os endereços do sistema,
possibilitando o registro de Países, Estados, Municípios, Bairros e Logradouros, para ser
utilizado pelo sistema.
8.20.78.
Permitir a alteração de informações da entidade, como sigla, CNAE, responsável,
endereço, telefone, e-mails, site, horário de funcionamento, indicativo de RPPS, tipo de
administração, número da UG SIAFI, sindicato, classificação tributária, indicativo de
classificação tributária e situação da entidade.
8.20.79.
Permitir a cópia dos salários de contribuições da pessoa física para outros meses
da experiência anterior.
8.20.80.
Permitir a inserção de uma ou mais previdências para a mesma experiência
anterior da mesma pessoa.
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8.20.81.
Permitir o registro de valores de previdência ou base de cálculo de previdência já
apurados em outras empresas.
8.20.82.
Permitir o cadastro de experiências anteriores com suas contribuições
previdenciárias.
8.20.83.
Possibilitar o registro de tempo de serviço cumprido em outras entidades e/ou
empresas.
8.20.84.
Permitir cadastrar grupos funcionais que serão vinculados posteriormente nas
matrículas, a fim de atuar como um agrupador de matrículas dentro do sistema.
8.20.85.
Permitir ao usuário que tem a permissão de acesso liberada, alternar o acesso
entre todos os sistemas contratados da plataforma, sem a necessidade de novo login.
8.20.86.
Permitir ao usuário trocar de entidade sem sair do sistema
8.20.87.
Permitir o cadastro da configuração da estrutura de níveis de Lotação física e
padrão de máscara do código, possibilitando quantos níveis forem necessários para
entidade.
8.20.88.
Permitir a escolha de configurações de lotação física que serão utilizadas pela
entidade
8.20.89.
Permitir o registro de todas as configurações das estruturas de níveis das
lotações físicas utilizadas para determinar o local de trabalho do servidor na entidade
8.20.90.
Permitir o registro da divisão hierárquica dos setores na entidade, informando
onde os servidores desempenham suas atividades laborais considerando os fatores de
riscos
8.20.91.
Possibilitar a montagem das estruturas dos ambientes de trabalho onde estão
estabelecidas as lotações dos funcionários.
8.20.92.
Permitir o cadastro da configuração das regras que definem a aquisição do
adicional de tempo de serviço.
8.20.93.
Permitir o registro de averbação das experiências anteriores e dos contratos de
trabalho da pessoa para adicional, licença prêmio, tempo de serviço e carreira.
8.20.94.
Informar se o vale-transporte deverá ser descontado do servidor.
8.20.95.
Permitir a inclusão do benefício de plano de saúde para as matrículas de
funcionário, estagiário, aposentado e pensionista
8.20.96.
Permitir a inserção de benefícios de vale transporte e plano de saúde,
empréstimos e convênios com a entidade para o servidor.
8.20.97.
Permitir a vinculação da configuração de licença prêmio disponível para o cargo
do funcionário e a matrícula do funcionário.
8.20.98.
Permitir o registro de uma matrícula do tipo Aposentado, possibilitando o
preenchimento de dados de "Identificação" e "Informações Gerais".
8.20.99.
Permitir o registro de uma matrícula do tipo autônomo, possibilitando o
preenchimento de dados de "Identificação" e "Informações Gerais"
8.20.100.
Permitir o registro de uma matrícula do tipo estagiário, será possibilitado o
registro de informações do contrato do estágio.
8.20.101.
Ao preencher a matrícula do servidor, permitir vincular o preenchimento ao tipo
pensionista, possibilitando o preenchimento de dados de dados de identificação e de
informações gerais do pensionista.
8.20.102.
Permitir que no cadastro de matrículas dos servidores, ao informar o cargo, seja
disponibilizado apenas os níveis salariais configurados para o cargo e o campo salário seja
preenchido de acordo com o nível/classe/referência selecionado.
8.20.103.
Possibilitar ao usuário, alternar entre as demais matrículas existentes para a
mesma pessoa, na entidade logada.
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8.20.104.
Possibilitar o controle de histórico dos contratos, para informações que podem
ser modificadas com o passar do tempo, como cargo, salário, organograma e campos
adicionais.
8.20.105.
Possibilitar o registro de informações adicionais no cadastro de matrículas
8.20.106.
Possibilitar que o usuário acesse as informações da pessoa física, a partir do
cadastro de matrículas.
8.20.107.
Possuir cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, e que possibilite, inclusive, a dispensa do livro de registro dos
servidores, conforme Portaria nº 41 de 28/03/2007, além de permitir a inserção de novos
campos para cadastramento de informações adicionais.
8.20.108.
Permitir a visualização das movimentações de pessoal ocorridas no período de
permanência do servidor na entidade.
8.20.109.
Possibilitar a quitação antecipada de parcelas de empréstimo
8.20.110.
Permitir o registro de níveis salariais com controle de histórico, possibilitando
compor suas variações de classe e referência dentro do nível.
8.20.111.
Ao registrar os níveis possibilitar informar a Descrição, Data de vigência, Valor,
Carga horária, Coeficiente, Data de Criação, Ato de Criação, Plano de cargos de salários,
último ato, Motivo, Classes e referências, Campos adicionais.
8.20.112.
Permitir o registro de ocorrências disciplinares do tipo suspensão aplicadas aos
funcionários e estagiários ao longo da sua vida laboral na entidade, possibilitando
informar a data e o responsável pela aplicação da ocorrência. Informando também, a
quantidade e período de dias suspensos para a geração do afastamento.
8.20.113.
A suspensão, contêm a informação da data da ocorrência, permitindo informar a
competência que será realizado o efetivo desconto
8.20.114.
Permitir o registro de todas as ocorrências disciplinares do tipo elogio e
advertência aplicadas para os servidores ao longo da sua vida profissional na entidade,
possibilitando informar a data e o responsável pela aplicação da ocorrência além de
adicionar os motivos e testemunhas da ocorrência.
8.20.115.
Permitir a gestão de ocorrências disciplinares, possibilitando a consulta e o
cadastro de elogios, advertência e suspensão de funcionário. Ao registrar uma ocorrência
permitir informar a data, funcionário, tipo, responsável, ato, motivo, testemunhas.
8.20.116.
Permitir o registro de um afastamento automático de suspensão através da
ocorrência disciplinar.
8.20.117.
Permitir a alteração ou mesmo reformulação total da estrutura organizacional de
uma competência para outra.
8.20.118.
Permitir o registro de todas as configurações das estruturas de níveis dos
organogramas utilizadas na entidade, definindo a quantidade de níveis, dígitos e
separador da máscara dos organogramas, possibilitando ainda informar em qual nível do
organograma será realizado o controle de vagas dos cargos. Somente poderá ser utilizada
uma configuração por vez.
8.20.119.
Permitir o registro de todas as configurações das estruturas de níveis dos
organogramas utilizados na entidade, definindo a quantidade de níveis, dígitos e
separador da máscara dos organogramas
8.20.120.
Permitir a organização de datas dos períodos, acionados pela remodelagem de
período aquisitivo do adicional de tempos de serviço, alterados devidos à afastamentos,
suspensões ou cancelamentos.
8.20.121.
Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos, possibilitando o registro da
licença prêmio dos servidores, desde a admissão até a exoneração.
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8.20.122.
Permitir a organização de datas dos períodos, acionados pela remodelagem de
período aquisitivo de licença prêmio, alterados devidos à afastamentos, suspensões ou
cancelamentos.
8.20.123.
Permitir o gerenciamento dos períodos aquisitivos de licença prêmio
8.20.124.
Permitir o lançamento automático de afastamento do servidor nos períodos de
licença prêmio.
8.20.125.
Permitir o lançamento de licença prêmio em gozo e pecúnia para o mesmo
período aquisitivo.
8.20.126.
Permitir o lançamento de mais de um período de gozo para o mesmo período
aquisitivo de licença prêmio.
8.20.127.
Possibilitar que no ambiente de controle de informações em torno do saldo e do
consumo dos dias no período aquisitivo de licença prêmio, como quantidade de dias de
direito, quantidade de dias suspensos, quantidade de dias cancelados, quantidade e
período de gozo e quantidade de dias abonados
8.20.128.
Possibilitar que no ambiente de controle de período aquisitivo de licença prêmio,
sejam demonstradas informações como o nome do funcionário, descrição do cargo, data
de admissão e situação.
8.20.129.
Possibilitar que o processamento de remodelagem do período de licença prêmio
seja executado em segundo plano e que o usuário seja notificado quando do término do
processamento.
8.20.130.
Possibilitar que por meio do ambiente de controle de período aquisitivo de
licença prêmio seja acionada a rotina de remodelagem, onde aplica-se os ajustes de
cancelamento e suspensão, conforme as definições da configuração de licença prêmio.
8.20.131.
Permitir o cadastro da tabela salarial, contemplando progressões horizontais e
verticais, viabilizando a vinculação da faixa salarial dos cargos.
8.20.132.
Permitir cadastrar os procedimentos médicos do plano de saúde, permitindo
inserir o valor do procedimento.
8.20.133.
Possibilitar registrar o processo de aposentadorias e pensões, onde seja possível
documentar os trâmites legais dos processos, colocando desde o início da análise até o
deferimento da causa.
8.20.134.
Disponibilizar serviço web para a migração de dados para o sistema.

8.21. MÓDULO RELÓGIO DE PONTO VIA INTERNET

8.21.1. Possibilitar a integração automática com o sistema de ponto, por meio de um processo
para a coleta das informações de relógios, locais de trabalho e de funcionários.
8.21.2. Permitir a configuração de amostras digitais nas coletas biométricas.
8.21.3. Permitir a atualização os dados cadastrais da entidade.
8.21.4. Permitir a vinculação das entidades do sistema de apuração de marcações que
pertencem a entidade.
8.21.5. Configurar a criticidade na coleta e verificação das marcações digitais.
8.21.6. Configurar as permissões de acesso dos usuários do sistema.
8.21.7. Configurar a exibição de lista com marcações recentes na tela do recentes e o número
máximo de marcações a serem exibidas.
8.21.8. Configurar o envio ou não das marcações originais diariamente ou semanalmente para email do funcionário.
8.21.9. Permitir o cadastro dos locais de trabalho.
8.21.10.
Permitir o cadastro de relógios e o vínculo das entidades.
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8.21.11.
Permitir a configuração do tipo de biometria definida pela entidade.
8.21.12.
Permitir a configuração da origem do horário do relógio.
8.21.13.
Permitir a configuração de quais usuários possuem permissão para iniciar o
relógio.
8.21.14.
Permitir a configuração de quais funcionários podem registrar marcação.
8.21.15.
Permitir a seleção de qual tipo de dispositivo biométrico, entre os homologados,
o relógio irá utilizar.
8.21.16.
Permitir a criação e configuração de vários relógios, em locais de trabalhos
diferentes.
8.21.17.
Permitir a exibição ou ocultação da lista de marcações exibidas na tela do relógio.
8.21.18.
Possibilitar a criação de várias funções para registros de marcação de entrada e
saída para os relógios.
8.21.19.
Permitir o cadastro, alteração e exclusão das biometrias das pessoas cadastradas
no sistema.
8.21.20.
Permitir ao usuário consultar e/ou emitir o relatório com suas marcações de
ponto dentro do período selecionado.
8.21.21.
Possibilitar aos administradores e coordenadores monitorar as marcações de
seus subordinados identificando possíveis incoerências de registros.
8.21.22.
Possibilitar a consulta das marcações registradas no relógio, podendo filtrar os
dados para emissão destes relatórios.
8.21.23.
Possibilitar aos administradores e coordenadores a emissão de relatório de
funcionários, filtrando: entidades, funcionários com ou sem biometria e entidades com o
sem cartão de ponto duplicado.
8.21.24.
Permitir a consulta, o agendamento e a emissão de relatórios.
8.21.25.
Permitir a vinculação de funcionários da entidade ao usuário logado e conceder
acesso de forma automática através da confirmação de dados.
8.21.26.
Permitir o envio das marcações diretamente para um servidor na nuvem e a
disponibilização em tempo real.
8.21.27.
Possibilitar ao usuário alternar entre os funcionários vinculados no sistema.
8.21.28.
Possibilitar ao usuário alternar entre as entidades sem precisar sair do sistema.
8.21.29.
Possibilitar a exibição de um contador para realização da marcação após alguns
segundos, caso o usuário não o faça por si, confirmando a marcação no ponto.
8.21.30.
Possibilitar ao usuário que possuir permissão de iniciar relógios web, acessar a
lista de relógios disponíveis e efetuar o login.
8.21.31.
Permitir ao funcionário registrar as marcações de ponto conforme funções
disponibilizadas no relógio logado.
8.21.32.
Permitir a sincronização das marcações de ponto dos funcionários registradas no
relógio logado.
8.21.33.
Permitir a atualização da lista de funcionários aptos a registrar marcações e das
alterações efetuadas no relógio logado.
8.21.34.
Permitir a realização das marcações de ponto dos funcionários sem conexão com
a internet após a inicialização do relógio.
8.21.35.
Possibilitar ao administrador restringir ou permitir o registro de marcações nos
relógios de determinados funcionários.
8.21.36.
Permitir a geração de token (chave) para vincular as entidades de sistema de
ponto eletrônico, realizando a importação automática das marcações.

8.22. MODULO - PONTO ELETRÔNICO
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8.22.1. As funcionalidades deste sistema/módulo deverão estar totalmente integradas com o
sistema/módulo de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, não gerando duplicidade
de informações.
8.22.2. Permitir registrar o quadro de cargos da entidade, informando a descrição, o percentual
mínimo, o ato de criação e do percentual mínimo e também o ato de revogação.
8.22.3. Possibilitar realizar a manutenção das marcações das matrículas.
8.22.4. Possibilitar o bloqueio de manutenção para o período de apuração.
8.22.5. Possibilitar o cadastro de tipos de ausências para justificativas de faltas.
Exemplo: Folga, Viagem à trabalho, Curso, Treinamento, Conferência, Congresso, Palestra,
Seminário, Encontro técnico, Fórum, Workshop, Nascimento de filho(a).
8.22.6. Permitir o cadastro de todos os cargos do quadro de pessoal.
8.22.7. Permitir a configuração de layout de importação padrão de EFD e layout específico da
entidade.
8.22.8. Na rotina de apuração do ponto, possuir filtros por data inicial e final do período de
apuração, por servidor, por regime, por centro de custo, por cargo.
8.22.9. Permitir a configuração de vários tipos de horários para o servidor.
8.22.10.
Permitir o cadastro dos afastamentos dos servidores.
8.22.11.
Permitir a vinculação do cargo com a tabela salarial.
8.22.12.
Possuir função de gravar os filtros utilizados em determinado emissão de
relatório, para usar em futuras emissões do mesmo tipo de relatório.
8.22.13.
Permitir cadastrar as informações do funcionário exigidas pelo MTE,
dispensando o livro registro conforme determinação da Portaria nº 41 de 28/03/2007,
além de permitir a inserção de novos campos para cadastramento de informações
adicionais.
8.22.14.
Permitir acessar o dia para inserir a marcação faltante ou desconsiderar uma
marcação equivocada, possibilitando processar novamente o dia.
8.22.15.
Permitir a parametrização de horas noturnas, intervalo mínimo entre batidas e
valor mínimo de horas para desconto.
8.22.16.
Permitir o controle para compensação de horas extras e folgas.
8.22.17.
Controlar a quantidades de vagas disponíveis por cargo, por grupo de cargos e
por centro de custos.
8.22.18.
Manter a nomenclatura do cargo efetivo no cadastro funcional de servidor
efetivo que exerça cargo em comissão ou função comissionada, incluindo o registro do
cargo/função.
8.22.19.
Possibilitar a flexibilidade de horários, permitindo a jornada de trabalho em
horários diferentes.
8.22.20.
Permitir o cadastro da tabela salarial instituída pela legislação municipal,
contemplando progressões horizontais e verticais, viabilizando a vinculação da faixa
salarial dos cargos.
8.22.21.
Possibilitar que a rotina de importação e apuração do ponto sejam executadas
em segundo plano, deixando o sistema liberado para o usuário operar normalmente.
Ao término do processamento do cálculo o usuário deve ser notificado.
8.22.22.
Possibilitar a permuta de horários, com data de início e término da permuta.
8.22.23.
Permite realizar o anexo de documentos de modo que fiquem disponíveis aos
servidores
8.22.24.
Permitir ao usuário, a personalização de relatórios.
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8.22.25.
Possibilitar que a manutenção das marcações possa alternar rapidamente entre
os períodos de apuração, selecionando apenas o Mês/Ano equivalente ao período de
apuração
8.22.26.
Possibilitar que a permuta de horário seja individual, vinculada com um colega
ou para um lote de servidores selecionados
8.22.27.
Permitir gerenciar períodos semanais e turnos corridos (vigia).
8.22.28.
Permitir que no cadastro de matrículas dos servidores, ao informar o cargo, seja
disponibilizado apenas os níveis salariais configurados para o cargo e o campo salário seja
preenchido de acordo com o nível/classe/referência selecionado.
8.22.29.
Efetuar consulta de afastamentos em tela.
8.22.30.
Permitir o registro das áreas de atuação.
8.22.31.
Possuir tela para controle de estagiários que permita anexar documentos
diversos integrado a tela de estagiários.
8.22.32.
Possibilitar o acionamento do cadastro de afastamentos, a partir da data onde se
está realizando a manutenção de marcações.
8.22.33.
Permitir o registro da máscara a ser utilizada nas classes e referências e as regras
de progressão salarial.
8.22.34.
Possibilitar o registro dos servidores convocados para participar de evento
extraordinário.
8.22.35.
Permitir ao usuário trocar de entidade sem sair do sistema.
8.22.36.
Validar número do CPF, PIS/PASEP e CNPJ na pessoa.
8.22.37.
Permitir ao usuário acessar pela janela de contexto os sistemas liberados da
contratada, como Recursos Humanos, Ponto, Holerite via internet e eSocial;
8.22.38.
Permitir lançar afastamentos para funcionários
8.22.39.
Permitir o registro das deficiências da pessoa.
8.22.40.
Possibilitar o autocompletar no registro de matrículas, com dados já existentes
no sistema.
8.22.41.
Possibilitar que o usuário defina o código da matrícula.
8.22.42.
Possibilitar o registro informações adicionais no cadastro de matrículas.
8.22.43.
Possibilitar o registro de afastamentos para funcionários e estagiários, a partir do
cadastro de matrículas.
8.22.44.
Possibilitar ao usuário, alternar entre as demais matrículas existentes para a
mesma pessoa, na entidade logada.
8.22.45.
Possibilitar que o usuário acesse as informações do cadastro da pessoa, a partir
do cadastro de matrículas.
8.22.46.
Permitir o registro centralizado de endereços;
8.22.47.
Permitir a configuração dos limites do plano salarial no cargo;
8.22.48.
Possibilitar o controle de histórico dos contratos, para informações que podem
ser modificadas com o passar do tempo, como cargo, salário, organograma e campos
adicionais.
8.22.49.
Possibilitar a visualização de todos os registros de histórico do funcionário.
8.22.50.
Permitir a informação do motivo da alteração de cargo, e também possibilitar a
criação de novos motivos.
8.22.51.
Permitir a informação do motivo da alteração salarial, e também possibilitar a
criação de novos motivos.
8.22.52.
Permitir a gestão de afastamentos de forma centralizada.
8.22.53.
Permitir vincular um afastamento a outros afastamentos que deram origem ou
sequência ao afastamento.
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8.22.54.
Possibilitar a vinculação de atestados médicos com afastamentos.
8.22.55.
Permitir o cadastro dos tipos de afastamento que poderão ser realizados pelo
funcionário/estagiário.
8.22.56.
Permitir o registro da estrutura de Lotação Física
8.22.57.
Permitir registar todas as configurações das estruturas de níveis das lotações
físicas utilizadas para determinar o local de trabalho do servidor na entidade.
8.22.58.
Possibilitar o registro de ocorrências de ponto.
8.22.59.
Possibilitar a consulta das ocorrências apuradas a partir da manutenção de
marcações.
8.22.60.
Permitir o registro de feriados fixos, variáveis e ponto facultativo.
8.22.61.
Permitir o registro de vínculos empregatícios.
8.22.62.
Permitir o cadastro de todos os cargos do quadro de pessoal.
8.22.63.
Possibilitar a desativação de horários previamente cadastrados, bem como,
permitir o cadastro de novos horários.
8.22.64.
Possibilitar o controle histórico de alteração para cada registro de horário.
8.22.65.
Possibilitar a cópia de uma ocorrência previamente cadastrada facilitando assim
alterações em novas ocorrerias geradas a partir da ocorrência copiada.
8.22.66.
Possibilitar o controle histórico de alteração para cada registro de ocorrência,
permitindo a exclusão ou edição do histórico mais atual.
8.22.67.
Possibilitar a desativação de ocorrências previamente cadastradas.
8.22.68.
Permitir o desenvolvimento de formulas de cálculo para execução de ocorrências
do ponto.
8.22.69.
Permitir a seleção de scripts de importação de marcações a partir do cadastro de
relógios.
8.22.70.
Permitir o registro de atos legais como leis, portarias, decretos, requisições, entre
outros.
8.22.71.
Permitir registrar todas as configurações das estruturas de níveis dos
organogramas utilizados na entidade, definindo a quantidade de níveis, dígitos e
separador da máscara dos organogramas.
8.22.72.
Permitir o cadastro da configuração da estrutura de níveis de organogramas,
possibilitando quantos níveis forem necessários para entidade, e definindo em qual nível
do Organograma será realizado o controle de vagas dos cargos.
8.22.73.
Permitir o cadastro de grupos funcionais possibilitando o agrupamento de
funcionários.
8.22.74.
Permitir a consulta e alteração de informações da entidade.
8.22.75.
Possibilitar a configuração de parâmetros para auxílio nas apurações de
marcações e impactos em folha de pagamento, permitindo informar a tolerância de
marcações, tolerância diária, período noturno, tempo mínimo entre batidas, tempo
mínimo de interjornada, tempo mínimo e máximo de intrajornada, ocorrência gera
eventos na folha e indicativo de segue Portaria MTE 1.510/2009.
8.22.76.
Possibilitar a consulta e acompanhamento de ações do sistema e rotinas de
cálculo via log.
8.22.77.
Possibilitar que o usuário realize o controle de compensação de horas dos
funcionários e estagiários.
8.22.78.
Permitir o registro da criação, alteração e extinção dos cargos, juntamente com a
fundamentação legal de cada um destes registros.
8.22.79.
Possibilitar o lançamento de ausências dos funcionários e estagiários, para
justificar as faltas.
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8.22.80.
Possibilitar o cadastro de eventos extraordinários, definindo o período do
evento, se será concedido folga para os participantes, a quantidade de dias de folga a
conceder e o período em que o participante pode folgar, por conta da participação no
evento.
8.22.81.
Possibilitar que o usuário realize o lançamento de permutas para os funcionários
e estagiários.
8.22.82.
Possibilitar que o usuário realize o lançamento de horas extras e horas faltas no
sistema.
8.22.83.
Possibilitar a configuração da permissão de acesso por grupos de usuários e
individualmente para cada usuário.
8.22.84.
Possibilitar a apuração das marcações de ponto dos funcionários e estagiários.
8.22.85.
Permitir a realização da manutenção do cartão ponto, sem possibilitar a exclusão
da marcação original.
8.22.86.
Possibilitar a importação de marcações das matrículas por arquivo txt gerado a
partir do layout configurado no cadastro de relógios.
8.22.87.
Possibilitar o registro das funções de marcações para os relógios do ponto.
8.22.88.
Possibilitar o cadastro de períodos de apuração de ponto.
8.22.89.
Possibilitar o registro de relógios de ponto.
8.22.90.
Permitir o registro de pessoas, possibilitando informar, dados principais, dados
de documentos, dependentes, anexos, e campos adicionais, se necessário.
8.22.91.
A partir do cadastro de matrículas o sistema deve permitir o registro de um
funcionário e estagiário, com as informações necessárias para cada tipo de matrícula.

8.23. MÓDULO E-SOCIAL

8.23.1. Possibilitar a visualização de eventos pendentes de envio em sua data limite no formato
de calendário.
8.23.2. Possibilitar que para as inconsistências de "Erro" e "Alerta", sejam demonstradas na
forma de mensagem de orientação ao usuário.
8.23.3. Possibilitar que as validações sejam destacadas na forma de listagem, os registros de
domínios integrados.
8.23.4. Possibilitar a listagem das inconsistências identificadas na validação pelo Schema.
8.23.5. Possibilitar a entrada de dados de domínio de estagiários.
8.23.6. Possibilitar envio dos arquivos para o eSocial via Web Service
8.23.7. Deverá permitir gerar um pacote de configurações e disponibilizar na ferramenta de
orquestração.
8.23.8. Deverá possibilitar em uma listagem de eventos aguardando envio (que estão aptos a
serem enviados) selecionar um ou vários itens e executar para os selecionados a ação e
enviar.
8.23.9. Possibilitar a consulta dos resultados da integração com o eSocial.
8.23.10.
Possibilitar o envio de dados para o domínio de cargos.
8.23.11.
Possibilitar a assinatura da conexão com o serviço do eSocial.
8.23.12.
Possibilitar a inserção de feriados na agenda. Feriados devem ser considerados
na geração do prazo limite de envio, antecipando os eventos para o dia útil imediatamente
anterior ao feriado.
8.23.13.
Possibilitar a validação dos arquivos usando schemaxsd provido pelo governo.
8.23.14.
Possibilitar a consolidação de domínios em eventos.
8.23.15.
Permitir ao usuário trocar de entidade sem sair do sistema.
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8.23.16.
Permitir retornar das consultas de validações, sem perder o filtro utilizado.
8.23.17.
Possibilitar o envio de dados para o domínio de ambiente de trabalho.
8.23.18.
Possibilitar a realização da alteração ou exclusão de um histórico de domínio via
API, respeitando as regras definidas para situação do registro.
8.23.19.
Possibilitar a consulta e controle da situação do registro que foi transformado no
formato eSocial, em todas as etapas do processo de envio.
8.23.20.
Sistema deve possuir modelo de relatório de domínios integrados para gerador
de relatórios.
8.23.21.
Possibilitar a entrada de dados de domínio de conselheiros tutelares.
8.23.22.
Possibilitar ignorar uma consolidação via script e retornar ao domínio a situação
como 'IGNORADA', permitindo devolver ao sistema de origem da informação essa situação
e desbloquear o domínio.
8.23.23.
Possibilita a utilização das datas informadas nos prazos de inicio das etapas do
eSocial em scripts.
8.23.24.
Possibilitar envio dos lotes de informações para o eSocial.
8.23.25.
Deverá permitir o envio de lotes podendo selecionar um ou vários eventos para
assinatura e envio.
8.23.26.
Deverá permitir o filtro rápido pelo tipo de evento (Iniciais, tabelas, periódicos e
não periódicos) e pela situação do evento.
8.23.27.
Deverá permitir consultar os erros, quando houver, do retorno do governo.
8.23.28.
Permitir a configuração da transformação dos registros de domínio, no formato
de arquivos do eSocial.
8.23.29.
Disponibilizar indicativos no dashboard das seguintes rotinas:
8.23.29.1.
Domínios integrados
8.23.29.2.
Eventos gerados
8.23.29.3.
Lotes eSocial
8.23.29.4.
Próximos envios
8.23.30.
Possibilitar a aplicação da primeira camada de validação sobre os domínios
integrados, de forma automática logo que o registro é inserido no sistema.
8.23.31.
Possibilitar a entrada de dados por domínio registrando históricos das
informações.
8.23.32.
Possibilitar o envio de dados para o domínio de entidade.
8.23.33.
Possibilitar a entrada de dados de domínio de pessoas.
8.23.34.
Possibilitar a entrada de dados por meio de domínios integrados que são
configurados e mantidos pela mantenedora do sistema.
8.23.35.
Permitir a configuração de eventos para o eSocial.
8.23.36.
Possibilitar o envio de dados para o domínio de ambiente de trabalho.
8.23.37.
Permitir a exclusão de domínios relacionados que estão sendo utilizados em
alguma validação.
8.23.38.
Realizar a validação de dados por meio de scripts de validação.
8.23.39.
Possibilita verificar dados referentes aos prazos de início do eSocial e alterar tipo
de ambiente.

8.24. MÓDULO - PORTAL DO SERVIDOR

8.24.1. Permitir o acesso via internet das informações dos servidores.
8.24.2. Permitir a consulta ou alteração das informações da entidade.
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8.24.3. Possibilitar ao administrador do sistema vincular e desvincular de forma coletiva ou
individual os usuários aos servidores importados.
8.24.4. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem solicitações de
alterações cadastrais pessoais.
8.24.5. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade comprovem a
necessidade das solicitações de alterações cadastrais pessoais anexando documentos no
formato de imagem.
8.24.6. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem solicitações de
cursos de aperfeiçoamento.
8.24.7. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem solicitações de
graduações.
8.24.8. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem solicitações de
palestras.
8.24.9. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade façam solicitações de
seminários.
8.24.10.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem
solicitações de treinamentos.
8.24.11.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem
solicitações de workshop.
8.24.12.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade façam
solicitações de programação de férias.
8.24.13.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem
solicitações de licença adoção.
8.24.14.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade comprovem a
necessidade das solicitações de licença adoção anexando documentos no formato de
imagem.
8.24.15.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade façam
solicitações de licença casamento.
8.24.16.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade comprovem a
necessidade das solicitações de licença casamento anexando documentos no formato de
imagem.
8.24.17.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem
solicitações de licença maternidade.
8.24.18.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade comprovem a
necessidade das solicitações de licença maternidade anexando documentos no formato de
imagem.
8.24.19.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem
solicitações de licença prêmio.
8.24.20.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem
solicitações de licença sem vencimento.
8.24.21.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem
solicitações de adiantamento de 13° salário.
8.24.22.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem
solicitações de adiantamento de férias.
8.24.23.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem
solicitações de adiantamento salarial.
8.24.24.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem
solicitações de benefício, como plano de saúde.
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8.24.25.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem
solicitações de benefício, como plano odontológico.
8.24.26.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem
solicitações de benefício de vale transporte.
8.24.27.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem
solicitações de benefício de vale alimentação.
8.24.28.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade façam
solicitações de benefício de vale refeição.
8.24.29.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem
solicitações de benefício de seguro de vida próprio, bem como, para seus dependentes.
8.24.30.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade façam
solicitações de folga, tipo: banco de horas, desconto em folha e compensação de horas
extras.
8.24.31.
Possibilitar aos usuários por meio e cada matrícula e entidade realizem
solicitações de dúvidas sobre qualquer assunto.
8.24.32.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade consultem os
recibos referentes aos pagamentos efetuados por meio da folha de pagamento.
8.24.33.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula e entidade emitem os
recibos referentes aos pagamentos efetuados por meio da folha de pagamento.
8.24.34.
Possibilitar aos usuários a emissão de relatórios com todas as informações que
comprovem o rendimento e retenção de IRRF de funcionários.
8.24.35.
Possibilitar aos usuários a consulta de todas as informações que comprovem o
rendimento e retenção de IRRF de funcionários.
8.24.36.
Possibilitar aos usuários visualizarem todo o seu histórico financeiro.
8.24.37.
Permitir a emissão de relatórios das movimentações dos funcionários em
determinado exercício, detalhando as bases de cálculo e apresentando as informações
mensalmente.
8.24.38.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula consultarem as informações
pessoais do servidor.
8.24.39.
Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula consultarem as informações
contratuais, possibilitando visualizar detalhes do cargo, salário, organograma, férias,
alterações de salário e cargos.
8.24.40.
Possibilitar aos usuários consultarem as marcações de ponto selecionando o ano
e período de apuração.
8.24.41.
Possibilitar aos usuários a emissão por meio de relatório as marcações de ponto
selecionando o ano e período de apuração.
8.24.42.
Permitir a realização de pesquisa avançada por critérios e por campos das
solicitações.
8.24.43.
Possibilitar ao administrador configurar as permissões de acesso dos usuários.
8.24.44.
Possibilitar aos usuários a visualização dos status das solicitações cadastradas.
8.24.45.
Permitir a geração e o envio do código token de vinculação do usuário com o
servidor por e-mail.
8.24.46.
Permitir a impressão em documento no formato PDF do código token de
vinculação do usuário com o servidor.
8.24.47.
Possibilitar aos usuários com permissão em um único ambiente aprovarem ou
reprovarem as solicitações realizadas pelos servidores.
8.24.48.
Possibilitar aos usuários com perfil administrador adicionarem e concederem
permissões por funcionalidades para usuários e grupos de usuários.
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8.24.49.
Possibilitar aos usuários com perfil administrador criarem usuário e senha
automaticamente de forma individual ou em lote.
8.24.50.
Possibilitar aos usuários com perfil administrador personalizarem o formato do
usuário e senha.
8.24.51.
Possibilitar aos usuários com perfil administrador alterarem a senha dos
usuários adicionados a partir do sistema.
8.24.52.
Permitir a geração e o envio dos dados de usuário e senha do servidor criados a
partir do sistema por e-mail.
8.24.53.
Permitir a impressão em documento no formato PDF dos dados de usuário e
senha do servidor criados a partir do sistema
8.24.54.
Possibilitar aos usuários redefinirem a senha de acesso em qualquer momento.
8.24.55.
Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel a consulta do seu holerite
no Município consultado.
8.24.56.
Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel a consulta do seu Informe
de rendimentos para IRPF no Município consultado.
8.24.57.
Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel a consulta de suas
ocorrências de ponto realizadas no Munícipio consultado.
8.24.58.
Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel a consulta das marcações de
ponto realizadas no Município consultado.
8.24.59.
Permitir a suspensão de uso do aplicativo via mobile para usuários indesejados
pelo usuário administrador.

8.25. MÓDULO – GESTÃO DE CEMITÉRIOS

8.25.1. Permitir Cadastrado de agente funerário;
8.25.2. Permitir cadastro de empresa funerária;
8.25.3. Permitir o cadastro e controle de vários cemitérios simultaneamente;
8.25.4. Permitir cadastro e controle dinâmico de setores sem limite de níveis;
8.25.5. Permitir cadastro e controle de lotes vinculados ao organograma de setores;
8.25.6. Permitir o cadastro e controle de sepulturas e seus respectivos responsáveis;
8.25.7. Permitir o cadastro e controle de Falecidos;
8.25.8. Permitir identificar sepulturas segundo seu tipo;
8.25.9. Permitir identificar falecidos segundo a causa de sua morte;
8.25.10.
Permitir identificar o local do velório;
8.25.11.
Permitir emissão de guias de liberação de sepultamento com emissão automática
de cobrança de taxas;
8.25.12.
Permitir a emissão de guias de exumação, movimentação e translado de corpos
com emissão automática de cobrança de taxas;
8.25.13.
Permitir a realização de concessão de lotes e de sepulturas por prazo
determinado ou indeterminado, com emissão automática de cobrança de taxas;
8.25.14.
Permitir efetuar os registros de sepultamento, exumações e translados com base
nas respectivas guias de movimentação;
8.25.15.
Permitir emissão de relatórios de falecidos de um determinado período ou causa
mortis e de toda sua movimentação;
8.25.16.
Permitir emissão de relatório das guias de cobrança das movimentações e
sepultamentos em aberto (vencidas ou não) e pagas;
8.25.17.
Permitir emissão de relatório de todas as movimentações realizadas por
cemitério e por tipo de movimento;
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8.25.18.
Permitir emissão de relatórios de ocupação de vagas do cemitério;
8.25.19.
Permitir emissão de relatórios de concessões de sepulturas e lotes por status de
cobrança;
8.25.20.
Permitir consulta detalhada de cada falecido, incluindo todos os dados do
falecimento, sepultamento e guias de cobrança;
8.25.21.
Permitir elaboração de gráficos da ocupação do cemitério;
8.25.22.
Permitir elaboração de gráfico de sepultamentos e movimentações;
8.25.23.
Permitir a realização dos movimentos separadamente em cada cemitério
cadastrado;
8.25.24.
Deve adequar-se à sistema pré-existente da entidade/ Migrar os dados já
presentes.
8.25.25.
Emitir FAF conforme modelo/parâmetros da entidade licenciada.

8.26. MÓDULO – EDUCAÇÃO

8.26.1. Permitir a integração de dados de aluno(s) entre os sistemas de gestão educacional,
otimizando assim a rotina dos profissionais.
8.26.2. Permitir a integração de dados cadastrais dos estabelecimentos de ensino entre os
sistemas de gestão educacional,
8.26.3. Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de
ensino, alterar a situação final das matrículas dos alunos de forma manual.
8.26.4. Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento de
ensino, filtrar e selecionar os alunos matriculados que devem ser rematriculados de um
período letivo para outro.
8.26.5. Possibilitar a geração do arquivo para atendimento ao EducaCenso de acordo com layout
estabelecido pelo INEP.
8.26.6. Possibilitar a visualização da matriz curricular com informações específicas de cada
etapa de ensino.
8.26.7. Realizar o somatório dos dias letivos de cada mês, período avaliativo e ano, conforme
definição da data inicial e final dos períodos do calendário escolar da matriz curricular.
8.26.8. Demonstrar o total dos dias letivos de cada mês e ano, conforme definição da data inicial
e final do ano letivo considerando eventos e feriados vinculados ao calendário escolar da
secretaria de educação.
8.26.9. Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino manter as informações do
calendário escolar das matrizes curriculares oferecidas no estabelecimento de ensino.
8.26.10.
Disponibilizar recurso de pesquisa das pessoas ao realizar o cadastramento de
funcionários, contribuindo para evitar a duplicidade de informações.
8.26.11.
Possibilitar a manutenção da lista de e-mails nos cadastros de alunos,
estabelecimentos de ensino e funcionários.
8.26.12.
Possibilitar a inclusão de campos adicionais pelo próprio usuário na
funcionalidade cadastro de estabelecimentos de ensino, permitindo assim a sua
personalização. Possibilitar a visualização e alteração da ordem de classificação do aluno,
na lista de espera.
8.26.13.
Permitir ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino informar
na matrícula do aluno se ele deve ser avaliado de forma descritiva devido à necessidade
de atendimento educacional especializado.
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8.26.14.
Possibilitar ao profissional da educação a realização do encerramento dos
períodos avaliativos e exames finais, podendo assim gerenciar os registros dos respectivos
períodos.
8.26.15.
Possibilitar a edição das informações dos registros de movimentações de
Exoneração, Demissão, Aposentadoria, Remoção e Afastamento dos funcionários da rede
de ensino.
8.26.16.
Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino restaurar a configuração
dos instrumentos de avaliação conforme configuração definida pela secretaria de
educação.
8.26.17.
Permitir que os alunos da turma sejam ordenados por nome, número da
chamada e situação do componente curricular para o registro do desempenho escolar.
8.26.18.
Permitir o registro do desempenho escolar dos alunos por meio das
competências, conhecimentos/conteúdos, habilidades/capacidades e atitudes de cada
componente curricular da turma e em seus respectivos períodos avaliativos e exames
finais.
8.26.19.
Permitir a manutenção dos cargos utilizados na rede de ensino.
8.26.20.
Permitir o registro do desempenho escolar dos alunos de acordo com o tipo de
avaliação definido para cada área de conhecimento e/ou componente curricular da turma
nos seus respectivos períodos avaliativos, exames finais, conselho de classe e média final.
8.26.21.
Possibilitar ao profissional de ensino a geração dos dados de docência dos
profissionais escolares em sala de aula, como código da turma que leciona, função que
exerce (docente, auxiliar, monitor, intérprete), quais disciplinas leciona.
8.26.22.
Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino configurar o seu quadro
de vagas, definindo as matrizes curriculares, etapas de ensino, turnos, saldo inicial e vagas
reservadas para a inscrição da matrícula.
8.26.23.
Possibilitar o vínculo dos alunos com os seus respectivos responsáveis.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino consultar uma
listagem com os alunos que passaram pelo processo de rematrícula, visualizando se o
aluno foi rematriculado ou não.
8.26.24.
Possibilitar ao profissional da secretaria de educação bem como do
estabelecimento de ensino a tomada de decisão de remover o professor do quadro de
horários ao realizar a desenturmação.
8.26.25.
Possibilitar a configuração da idade mínima e máxima que os alunos devem ter
em cada etapa de ensino da matriz curricular.
8.26.26.
Possibilitar a exibição de todas as disciplinas ao carregar a turma em
desempenho escolar. Possibilitar ao profissional de ensino a geração dos dados de
caracterização e infraestrutura da escola, bem como os dados de sua equipe diretiva, local
do funcionamento, dependências existentes (como salas de aula, ginásio de esportes,
laboratórios).
8.26.27.
Possibilitar ao profissional de ensino a geração dos dados de documentos e
endereços dos estudantes. Nestes dados estão contemplados o seu endereço completo e
sua documentação, como CPF, número da identidade ou certidão de nascimento.
8.26.28.
Permitir
o
vínculo
de
competências,
conhecimentos/conteúdos,
habilidades/capacidades e atitudes para cada componente curricular da etapa de ensino
da matriz curricular.
8.26.29.
Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a emissão do
documento de diário de classe para o registro das avaliações dos alunos da turma.
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8.26.30.
Permitir a manutenção dos motivos de movimentações e remanejamentos
internos utilizados na rede de ensino.
8.26.31.
Permitir ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino realizar a
movimentação de reclassificação por aceleração ou por avanço de alunos matriculados na
modalidade Educação básica.
8.26.32.
Possibilitar a visualização dos componentes curriculares da turma quanto a
orientação curricular (base nacional comum ou parte diversificada) e eixo temático
definidos na matriz curricular.
8.26.33.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a
emissão do comprovante do candidato na lista de espera da rede de ensino.
8.26.34.
Possibilitar que a situação final do componente curricular da etapa de ensino no
histórico escolar do aluno seja personalizada, quando o histórico for da modalidade EJA e
organizado de forma modular.
8.26.35.
Possibilitar ao profissional da secretaria de educação uma consulta rápida da
listagem de dispensas de todos os alunos da rede de ensino e por ano letivo.
8.26.36.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino realizar
a manutenção das inscrições dos candidatos na lista de espera da rede de ensino. Permitir
o vínculo de feriados no calendário escolar da secretaria de educação, possibilitando
defini-los quanto a dia letivo e dia trabalhado.
8.26.37.
Permitir a manutenção dos campos de experiência utilizados na rede de ensino.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a emissão do
relatório de documentos entregues e pendentes do aluno.
8.26.38.
Possibilitar a visualização das as matrículas do aluno na entidade, exceto as
pertencentes aos tipos “Atividades AEE” e “Atividade complementar” e também os
registros de histórico escolar do aluno, na listagem de históricos escolares.
8.26.39.
Permitir a manutenção dos eixos temáticos utilizados na rede de ensino.
8.26.40.
Possibilitar ao profissional da educação a realização do processo de
encaminhamento de uma inscrição para matrícula a um estabelecimento de ensino.
8.26.41.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino
visualizar as inscrições dos candidatos realizada pelo processo de inscrição, para
matrículas da rede de ensino.
8.26.42.
Possibilitar a ativação ou desativação do tipo de avaliação, permitindo assim a
sua utilização ou não na rede de ensino.
8.26.43.
Permitir a manutenção dos estabelecimentos de ensino com a possibilidade de
registrar as informações gerais, área de atuação, infraestrutura, documentação, avaliações
externas, dependências e equipe diretiva.
8.26.44.
Possibilitar a alteração da situação dos componentes curriculares da matrícula
dos alunos utilizando situações predefinidas pelo sistema.
8.26.45.
Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento
de ensino, registrar acompanhamentos pedagógicos de forma individual ou para vários
alunos da turma simultaneamente, agilizando assim o registro das informações.
8.26.46.
Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento
de ensino, a montagem do quadro de horários simultaneamente para várias turmas do
estabelecimento de ensino.
8.26.47.
Possibilitar a realização de filtros das informações das matrículas dos alunos por
ano letivo.
8.26.48.
Permitir ao profissional da educação ou dos estabelecimentos de ensino vincular
as avaliações externas aplicadas nos respectivos estabelecimentos de ensino.
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8.26.49.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a
emissão de documentos de boletim escolar dos alunos.
8.26.50.
Permitir realizar o somatório da carga horária total da etapa de ensino do
histórico escolar conforme valor da carga horária definida para cada componente
curricular da etapa de ensino.
8.26.51.
Possibilitar ao profissional da educação a impressão do calendário escolar da
secretaria de educação.
8.26.52.
Permitir a manutenção das disciplinas utilizadas na rede de ensino. Permitir que
as matrículas exibidas na listagem de histórico escolar sejam editadas apenas pelo
estabelecimento de ensino da matrícula ou pela secretaria de educação.
8.26.53.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino
cancelar as inscrições dos candidatos na lista de espera da rede de ensino.
8.26.54.
Possibilitar a configuração do tempo de duração que as aulas e os intervalos
entre as aulas devem ter em cada dia da semana.
8.26.55.
Possibilitar a manutenção da lista de deficiências e doenças dos funcionários.
Permitir a manutenção das deficiências.
8.26.56.
Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento
de ensino, visualizar o histórico de enturmações e desenturmações dos professores,
professores auxiliares e regentes de cada turma.
8.26.57.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino
registrar os dias da semana e os horários de disponibilidade dos professores de cada
estabelecimento de ensino.
8.26.58.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino
desfazer o indeferimento das inscrições de candidatos inscritos no processo de inscrição
para matrículas da rede de ensino.
8.26.59.
Permitir que a cópia de informações de um ano letivo para outro copie os dados
da secretaria de educação para a própria secretaria de educação ou de um
estabelecimento de ensino para o próprio estabelecimento de ensino.
8.26.60.
Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino elaborar fórmulas de
cálculo do desempenho escolar dos alunos relacionadas aos períodos avaliativos e letivos,
utilizando fórmulas definidas pela secretaria de educação ou específica do
estabelecimento.
8.26.61.
Permitir a manutenção dos objetivos de aprendizagem utilizados na rede de
ensino.
8.26.62.
Possibilitar ao profissional da secretaria de educação bem como do
estabelecimento de ensino, publicar os acompanhamentos pedagógicos dos alunos para
um produto da mantenedora.
8.26.63.
Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino configurar os
instrumentos de avaliação por ano letivo utilizando a configuração definida pela
secretaria de educação ou específica do estabelecimento de ensino.
8.26.64.
Permitir o registro de retorno da movimentação de afastamento dos funcionários
da rede de ensino.
8.26.65.
Permitir a configuração de várias turmas simultaneamente quanto ao valor
máximo de desempenho escolar que os alunos podem obter em cada período avaliativo.
8.26.66.
Permitir que os alunos da turma sejam filtrados pela situação da matrícula para o
registro do desempenho escolar.
8.26.67.
Realizar a matrícula dos funcionários na rede de ensino vinculando-os aos
respectivos locais de trabalho.
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8.26.68.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino
visualizar as informações dos alunos não rematriculados pelo processo de rematrícula e o
motivo pelo qual não foram rematriculados.
8.26.69.
Permitir ao profissional da educação configurar as matrículas dos alunos por ano
letivo, modalidade e nível escolar, que servirá de base para todos os estabelecimentos de
ensino da rede de ensino.
8.26.70.
Permitir a manutenção de cadastro de religiões. Controlar a quantidade de
alunos de cada turma, não permitindo enturmar alunos acima da quantidade máxima
definida.
8.26.71.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a
emissão de documentos de ficha individual dos alunos, utilizando modelos mantidos pela
empresa fornecedora do produto.
8.26.72.
Possibilitar a definição das características específicas das turmas de atividades
complementares e de atendimento educacional especializado (AEE) quanto as atividades
oferecidas, data inicial e final das atividades e carga horária das atividades.
8.26.73.
Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a visualização das
matrículas do próprio estabelecimento de ensino por ano letivo.
8.26.74.
Possibilitar a visualização de indicadores com a quantidade de candidatos
inscritos, matriculados e cancelados na lista de espera da rede de ensino no ano letivo.
8.26.75.
Permitir o registro de pessoas que fazem parte da filiação dos alunos da rede de
ensino.
8.26.76.
Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino restaurar a configuração
do planejamento de aula conforme configuração definida pela secretaria de educação.
8.26.77.
Possibilitar a visualização dos alunos que a pessoa possui vínculo como
responsável.
8.26.78.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino realizar
várias matrículas em diversas modalidades para o mesmo aluno e no mesmo ano letivo,
possibilitando assim o controle das matrículas de cada aluno.
8.26.79.
Permitir configurar o vínculo dos alunos com seus responsáveis quanto a
retirada do aluno da escola e em quais dias da semana o responsável possui permissão
para isso.
8.26.80.
Possibilitar a inclusão de campos adicionais na funcionalidade cadastro de
disciplinas, permitindo assim a sua personalização.
8.26.81.
Possibilitar que os componentes curriculares da etapa de ensino do histórico
escolar sejam classificados quanto a orientação curricular - base nacional comum ou parte
diversificada.
8.26.82.
Permitir ao profissional da educação o bloqueio do calendário escolar da
secretaria de educação para os estabelecimentos da rede de ensino.
8.26.83.
Possibilitar a visualização de indicadores com a quantidade total de alunos
registrados, agrupando por sexo e também por alunos com deficiência.
8.26.84.
Possibilitar que a etapa de ensino do histórico escolar seja classificada. Permitir
ao profissional do estabelecimento de ensino configurar as matrículas dos alunos
utilizando a configuração definida pela secretaria de educação ou específica do
estabelecimento de ensino.
8.26.85.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento realizar o
resultado de desempenho escolar na área de conhecimento, considerando os seus
componentes curriculares vinculados, utilizando fórmulas de cálculo mantidas pela
empresa fornecedora do produto ou fórmulas personalizadas.
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8.26.86.
Permitir a manutenção das configurações dos tipos de avaliação utilizados na
rede de ensino.
8.26.87.
Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino restaurar a configuração
das matrículas dos alunos conforme configuração definida pela secretaria de educação.
8.26.88.
Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a visualização do saldo
inicial e atual, e o total de vagas reservadas e vagas preenchidas do estabelecimento de
ensino.
8.26.89.
Possibilitar a ativação ou desativação da configuração de horas/aula por dia,
permitindo assim a sua utilização ou não nas turmas.
8.26.90.
Possibilitar na listagem de históricos escolares, a seleção de matrículas e
históricos de uma determinada modalidade e nível escolar que devem ser emitidos no
documento de Histórico Escolar.
8.26.91.
Possibilitar a manutenção da lista de telefones dos alunos, estabelecimentos de
ensino e funcionários.
8.26.92.
Permitir o registro da frequência escolar dos alunos até o período avaliativo em
que o aluno permaneceu na turma.
8.26.93.
Possibilitar a visualização dos alunos matriculados em uma determinada etapa
de ensino e que possuem pendência de enturmação.
8.26.94.
Permitir a criação de novas turmas apenas quando as vagas das turmas
existentes estiverem todas preenchidas.
8.26.95.
Permitir ao profissional da educação elaborar fórmulas de cálculo do
desempenho escolar dos alunos relacionadas aos períodos avaliativos e letivos por ano
letivo, que servirá de base para todos os estabelecimentos de ensino da rede de ensino.
8.26.96.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a
emissão do documento de declaração de transferência dos alunos.
8.26.97.
Disponibilizar motivos de movimentações e remanejamento interno mantidos
pela empresa fornecedora do produto, para utilização na rede ensino.
8.26.98.
Permitir o registro da frequência escolar dos alunos em dias por período
avaliativo em turmas da educação básica, cursos de aceleração, educação de jovens e
adultos (EJA) e cursos complementares.
8.26.99.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino manter
as matrículas dos alunos na rede de ensino e em suas respectivas modalidades e níveis de
ensino.
8.26.100.
Possibilitar ao profissional de ensino a geração dos dados de identificação dos
alunos, como código do aluno na escola, nome completo, data de nascimento, sexo, raça,
filiação, local de nascimento, se possui alguma deficiência.
8.26.101.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a
emissão de documentos de histórico escolar dos alunos.
8.26.102.
Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino configurar as frequências
por ano letivo utilizando a configuração definida pela secretaria de educação ou específica
do estabelecimento de ensino.
8.26.103.
Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a emissão do
documento de atestado de vaga para os alunos.
8.26.104.
Permitir o registro da frequência escolar dos alunos em aulas por módulo, em
turmas da educação de jovens e adultos (EJA) organizadas em módulos.
8.26.105.
Possibilitar que o processo de classificação dos candidatos inscritos no processo
de inscrição para matrículas da rede de ensino, seja realizado por nível escolar.
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8.26.106.
Possibilitar a configuração da quantidade de aulas para cada dia da semana por
componente curricular na turma.
8.26.107.
Permitir ao profissional da educação a liberação ou o bloqueio da manutenção
do quadro de vagas para os estabelecimentos de ensino da rede.
8.26.108.
Possibilitar a realização da classificação dos candidatos inscritos no processo de
inscrição para matrículas, conforme quantidade de vagas disponíveis na rede de ensino.
8.26.109.
Possibilitar a configuração dos eventos do calendário escolar da secretaria de
educação, quanto às suas características específicas, público-alvo e definição da cor do
evento no calendário.
8.26.110.
Possibilitar a visualização dos candidatos inscritos no processo de inscrição para
matrículas da rede de ensino, agrupados por: candidato, estabelecimentos, turno ou etapa
de ensino.
8.26.111.
Permitir ao profissional da educação manter as informações do calendário
escolar da secretaria de educação do município.
8.26.112.
Possibilitar a configuração dos eventos do calendário escolar do estabelecimento
de ensino, quanto às suas características específicas, público-alvo e definição da cor do
evento no calendário.
8.26.113.
Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento
de ensino, a criação de vários quadros de horários para as mesmas turmas com períodos
de vigência distintos.
8.26.114.
Possibilitar a ativação ou desativação das matrizes curriculares, permitindo
assim a sua utilização ou não na rede de ensino. Ao realizar a matrícula de um aluno e se
este possuir uma matrícula ativa em outro estabelecimento na mesma modalidade de
ensino, o profissional da educação ou do estabelecimento de ensino é notificado sobre o
local onde o aluno está matriculado.
8.26.115.
Permite realizar o vínculo da equipe diretiva nos respectivos estabelecimentos
de ensino.
8.26.116.
Demonstrar o total dos dias letivos de cada mês e ano, conforme definição da
data inicial e final do ano letivo considerando eventos e feriados vinculados ao calendário
escolar do estabelecimento de ensino.
8.26.117.
Possibilitar a realização de upload do edital de inscrição para intenção de
matrícula.
8.26.118.
Possibilitar a visualização das informações dos alunos da turma para o registro
do desempenho escolar. Devem ser elas: nome, foto, situação da matrícula, data da
matrícula do aluno.
8.26.119.
Possibilitar a realização de filtros das rematrículas com base nas informações das
matrículas dos alunos.
8.26.120.
Possibilitar a inclusão de campos adicionais na funcionalidade cadastro de
alunos, permitindo assim a sua personalização.
8.26.121.
Possibilitar ao profissional da educação e do estabelecimento de ensino
visualizar os professores ativos e os alunos ativos e inativos de cada turma.
8.26.122.
Possibilitar ao profissional da educação visualizar a agenda dos professores da
rede de ensino, com informações de feriados e eventos cujo público-alvo sejam os
professores e disponibilidade de dias e horários de cada professor.
8.26.123.
Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino visualizar a agenda dos
professores do estabelecimento de ensino, com informações de feriados e eventos cujo
público-alvo sejam os professores e disponibilidade de dias e horários de cada professor.
8.26.124.
Realizar o registro de medições antropométricas dos alunos.
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8.26.125.
Possibilitar ao profissional de ensino a geração dos dados de situação,
rendimento e resultados dos estudantes ao término do ano letivo bem como a mudança de
vínculo escolar do estudante após a data de referência do Censo Escolar.
8.26.126.
Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento
de ensino, enturmar vários regentes para a mesma turma indicando qual deles é o
principal, possibilitando assim maior flexibilização nas enturmações.
8.26.127.
Realizar o somatório da carga horária total da etapa de ensino da matriz
curricular conforme valor da carga horária definida para cada componente curricular da
etapa de ensino.
8.26.128.
Permitir ao profissional da educação registrar o nome social do aluno,
proporcionando assim que o aluno seja reconhecido pelo nome que se identifica.
8.26.129.
Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento
de ensino, desenturmar os professores, professores auxiliares e regentes das suas
respectivas turmas.
8.26.130.
Possibilitar a realização de filtros das informações referentes aos movimentos
escolares da rede de ensino ou de estabelecimentos de ensino específicos
8.26.131.
Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a visualização da
configuração do processo de inscrição das matrículas, suas características específicas, os
estabelecimentos de ensino participantes e os critérios de classificação dos inscritos.
8.26.132.
Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento
de ensino, realizar filtros das turmas por matriz curricular, turno, turma, entre outros,
possibilitando a visualização das informações as quais o profissional tem interesse.
Possibilitar ao profissional de ensino a geração dos dados dos documentos e endereço dos
profissionais escolares em sala de aula
8.26.133.
Permitir ao profissional da educação registrar documentos necessários para a
realização das matrículas dos alunos.
8.26.134.
Permitir a manutenção dos responsáveis pelos alunos da rede de ensino com a
possibilidade de informar os dados pessoais e de documentação.
8.26.135.
Atualizar automaticamente o total de faltas de cada aluno da turma, a medida em
que as ausências são registradas.
8.26.136.
Permitir o registro do desempenho escolar dos alunos definido pelo conselho de
classe, de forma independente do desempenho nos períodos avaliativos ou exames finais.
8.26.137.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino,
realizar matrículas de dependência dos alunos na rede de ensino em modalidades e níveis
escolares pré configuradas para permitirem esse tipo de matrícula.
8.26.138.
Permitir ao profissional da educação configurar as frequências por ano letivo,
modalidade e nível escolar, que servirá de base para todos os estabelecimentos de ensino
da rede de ensino.
8.26.139.
Permitir ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino desfazer a
movimentação de reclassificação por aceleração ou por avanço de alunos matriculados na
modalidade Educação básica.
8.26.140.
Possibilitar a visualização de listagens distintas com os candidatos inscritos,
classificados, matriculados e indeferidos, no processo de inscrição para matrículas da rede
de ensino.
8.26.141.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a
emissão do documento de declaração de matrícula dos alunos.
8.26.142.
Possibilitar ao profissional da educação a visualização por gráficos e tabelas dos
movimentos escolares da rede de ensino ou de estabelecimentos de ensino específicos.
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8.26.143.
Possibilitar
que
as
competências,
conhecimentos/conteúdos,
habilidades/capacidades e atitudes sejam aplicadas para várias turmas simultaneamente
nos seus respectivos períodos avaliativos e/ou exames finais.
8.26.144.
Permitir o registro da frequência escolar dos alunos em aulas por período
avaliativo em turmas da educação básica, cursos de aceleração, educação de jovens e
adultos (EJA), cursos complementares, atividades AEE e atividades complementares.
Permitir a manutenção dos motivos de dispensa utilizados na rede de ensino.
8.26.145.
Permitir que os alunos da turma sejam ordenados por nome ou por número da
chamada para o registro da frequência escolar.
8.26.146.
Possibilitar que os componentes curriculares da etapa de ensino da matriz
curricular sejam classificados quanto a orientação curricular (base nacional comum ou
parte diversificada) e eixo temático.
8.26.147.
Apresentar a informação do município de destino e o estabelecimento de ensino
ao realizar a movimentação de uma matrícula, quando esta for do tipo "Para outro
município, estado ou país".
8.26.148.
Atualizar automaticamente o percentual de frequência geral de cada aluno da
turma, a medida em que as ausências são registradas.
8.26.149.
Disponibilizar fórmulas de cálculo do desempenho escolar dos alunos
relacionadas aos períodos avaliativos, exames finais e período letivo, mantidas pela
empresa fornecedora do produto.
8.26.150.
Permitir a manutenção das unidades temáticas e práticas de linguagem utilizadas
na rede de ensino.
8.26.151.
Permitir ao profissional da educação configurar as turmas por ano letivo que
servirá de base para todos os estabelecimentos de ensino da rede de ensino.
8.26.152.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino realizar
o remanejamento interno de vários alunos simultaneamente de uma turma para outra
turma do mesmo estabelecimento de ensino.
8.26.153.
Permitir a cópia de informações de configuração de matrícula de um ano letivo
para o outro.
8.26.154.
Permitir a cópia de informações de configuração de turma de um ano letivo para
o outro. Permitir a cópia de informações de configuração de frequência escolar de um ano
letivo para o outro.
8.26.155.
Permitir a cópia de informações de fórmulas de cálculo de resultados dos
períodos de um ano letivo para o outro.
8.26.156.
Permitir a cópia de informações de fórmula do resultado do período avaliativo de
um ano letivo para o outro.
8.26.157.
Permitir a cópia de informações de fórmula do período letivo de um ano letivo
para o outro.
8.26.158.
Permitir a cópia de informações de fórmulas de cálculo dos instrumentos de
avaliação de um ano letivo para o outro.
8.26.159.
Permitir a cópia de informações de período letivo do calendário da rede de
ensino de um ano letivo para o outro.
8.26.160.
Permitir a cópia de informações de período letivo do calendário do
estabelecimento de ensino de um ano letivo para o outro.
8.26.161.
Permitir a cópia de informações de período letivo do calendário da matriz
curricular de um ano letivo para o outro.
8.26.162.
Permitir a cópia de informações de quadro de vagas de um ano letivo para o
outro.
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8.26.163.
Permitir a cópia de informações de turmas (turmas multisseriadas, configuração
dos tipos de avaliação, forma de avaliação dos instrumentos de avaliação, forma de
avaliação
dos
períodos,
funcionários
específicos
para
turma,
conhecimentos/habilidades/atitudes.) de um ano letivo para o outro.
8.26.164.
Permitir a manutenção das atividades complementares utilizadas na rede de
ensino.
8.26.165.
Permitir ao profissional da educação configurar os instrumentos de avaliação por
ano letivo, modalidade e nível escolar, que servirá de base para todos os estabelecimentos
de ensino da rede de ensino.
8.26.166.
Possibilitar o vínculo entre duas ou mais turmas, formando uma turma
multisseriada.
8.26.167.
Disponibilizar recurso de pesquisa das pessoas ao realizar o cadastramento da
filiação dos alunos, contribuindo para evitar a duplicidade de informações.
8.26.168.
Disponibilizar atividades complementares mantidas pela empresa fornecedora
do produto, para utilização na rede ensino.
8.26.169.
Permitir ao profissional da educação elaborar fórmulas dos instrumentos de
avaliação por ano letivo, que serão utilizadas por todos os estabelecimentos de ensino da
rede de ensino.
8.26.170.
Possibilitar a visualização do calendário escolar do estabelecimento de ensino
com suas respectivas informações por semana, mês, ano e eventos.
8.26.171.
Possibilitar a inclusão de campos adicionais na funcionalidade cadastro de
turmas, permitindo assim a sua personalização.
8.26.172.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino
readmitir a matrícula de alunos que foram movimentados por Cancelamento, Deixou de
frequentar e Transferência.
8.26.173.
Possibilitar a definição do calendário escolar que será utilizado nas turmas
pertencentes a educação de jovens e adultos (EJA).
8.26.174.
Permitir que a configuração do tipo de avaliação escolar seja aplicada ou alterada
para várias turmas simultaneamente.
8.26.175.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino
indeferir as inscrições realizadas pelos candidatos no processo de inscrição para
matrículas da rede de ensino.
8.26.176.
Possibilitar ao profissional de ensino a importação de arquivo de retorno da
legislação nacional do Censo Escolar a partir de informações fornecidas pelo INEP.
8.26.177.
Possibilitar que os candidatos inscritos no processo de inscrição para matrículas,
sejam classificados conforme critérios de classificação pré definidos pela rede de ensino.
8.26.178.
Possibilitar que cada turma tenha configurações de frequência e de desempenho
escolar específicas.
8.26.179.
Possibilitar a personalização da descrição dos campos do planejamento de aula.
8.26.180.
Possibilitar a visualização da média final do período letivo no componente
curricular antes da atribuição da média do conselho de classe.
8.26.181.
Permitir ao profissional da educação configurar o planejamento de aula por ano
letivo, modalidade e nível escolar, que servirá de base para todos os estabelecimentos de
ensino da rede de ensino.
8.26.182.
Possibilitar ao profissional da educação manter as informações cadastrais das
turmas da rede de ensino.
8.26.183.
Possibilitar ao profissional da educação e do estabelecimento de ensino manter o
registro do número de chamada dos alunos de cada turma da rede de ensino.
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8.26.184.
Possibilitar ao profissional da secretaria de educação bem como do
estabelecimento de ensino, a tomada de decisão para resolver possíveis conflitos de
choque de aula e/ou choque de dependências físicas na elaboração do quadro de horários
do estabelecimento de ensino.
8.26.185.
Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a emissão do
documento de diário de classe para o registro da frequência dos alunos da turma.
8.26.186.
Possibilitar a manutenção dos locais de trabalho de cada matrícula que o
funcionário possui na rede de ensino.
8.26.187.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino
escolher as informações que devem ser emitidas nos modelos de documentos de histórico
escolar dos alunos.
8.26.188.
Possibilitar ao profissional da secretaria de educação bem como do
estabelecimento de ensino realizar a dispensa de componentes curriculares dos alunos
matriculados na rede de ensino.
8.26.189.
Possibilitar ao profissional da educação a parametrização da quantidade de
decimais das avaliações numéricas, sendo um número inteiro, ou decimal com uma ou
duas casas, bem como se este resultado utiliza apenas os decimais 0 ou 5.
8.26.190.
Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a emissão do
documento de atestado de frequência para os alunos. Possibilitar ao profissional da
educação a visualização do histórico de inclusões, alterações e movimentações de
matrícula de todos os alunos da rede de ensino.
8.26.191.
Possibilitar a definição das características específicas das turmas de educação de
jovens e adultos (EJA) organizadas de forma modular quanto às disciplinas oferecidas e
suas respectivas configurações.
8.26.192.
Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento
de ensino, enturmar os regentes nas respectivas turmas de cada estabelecimentos de
ensino, possibilitando assim a definição do quadro de docentes da turma. Possibilitar o
registro das restrições alimentares dos alunos, identificando os alimentos e nutrientes
restritos.
8.26.193.
Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a emissão do relatório
do calendário escolar do estabelecimento de ensino.
8.26.194.
Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento
de ensino, enturmar vários professores auxiliares para o mesmo componente curricular
da turma, possibilitando assim maior flexibilização nas enturmações.
8.26.195.
Permitir configurar a data de referência da idade mínima que o aluno deve
possuir para realizar a matrícula na etapa de ensino da matriz curricular.
8.26.196.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino
registrar abono ou justificativa das ausências dos alunos da rede de ensino.
8.26.197.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a
realização da configuração da lista de espera, definindo as suas características específicas.
8.26.198.
Possibilitar que as etapas da matriz curricular sejam classificadas, permitindo a
atribuição de uma descrição para uma etapa ou para um grupo de etapas.
8.26.199.
Possibilitar a configuração dos períodos avaliativos do calendário escolar da
matriz curricular oferecida no estabelecimento de ensino.
8.26.200.
Permitir que os alunos da turma sejam filtrados pela situação da matrícula para o
registro da frequência escolar.
8.26.201.
Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino restaurar a configuração
das turmas conforme configuração definida pela secretaria de educação.
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8.26.202.
Permitir configurar a forma de organização didático-pedagógica da matriz
curricular para a modalidade Educação Básica e nível escolar Educação Infantil.
8.26.203.
Permitir que a classificação dos candidatos inscritos no processo de inscrição
para matrículas, seja desfeita por nível escolar.
8.26.204.
Disponibilizar recurso de pesquisa das pessoas ao realizar o cadastramento dos
responsáveis pelos alunos, contribuindo para evitar a duplicidade de informações.
8.26.205.
Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino a visualização do
histórico de inclusões, alterações e movimentações de matrícula dos alunos do
estabelecimento de ensino.
8.26.206.
Permitir o registro do desempenho escolar dos alunos da turma tendo uma visão
com um componente curricular e todos os módulos pertencentes ao componente
curricular, exames finais, conselho de classe e média final definidos para a turma.
8.26.207.
Permitir o vínculo de eventos no calendário escolar da secretaria de educação,
possibilitando configurá-los quanto a sua aplicação em todos os estabelecimentos de
ensino da rede ou em estabelecimentos de ensino específicos.
8.26.208.
Possibilitar ao profissional da secretaria escolar uma consulta rápida da listagem
de dispensas dos alunos do estabelecimento de ensino e por ano letivo.
8.26.209.
Permitir ao profissional da educação registrar critérios de classificação
específicos para os processos de inscrição de matrícula.
8.26.210.
Permitir que os estabelecimentos de ensino aceitem ou recusem os eventos não
obrigatórios sugeridos pela secretaria de educação para inclusão destes no próprio
calendário escolar.
8.26.211.
Permitir a manutenção das configurações do quadro de horas/aulas por dia.
8.26.212.
Possibilitar a visualização do percentual geral de frequência dos alunos conforme
os registros realizados na turma.
8.26.213.
Disponibilizar o edital do processo de inscrição para matrícula, permitindo que
os candidatos façam download.
8.26.214.
Realizar a cópia de desempenho e frequência escolar do aluno ao efetuar um
remanejamento interno ou transferência entre estabelecimentos de ensino com base nas
informações da sua última enturmação na rede de ensino.
8.26.215.
Permitir o desenvolvimento de críticas cadastrais para a matrícula de alunos,
possibilitando assim a personalização de validações.
8.26.216.
Permitir o registro de cursos, definindo a sua respectiva modalidade, nível
escolar e forma de organização das etapas de ensino.
8.26.217.
Permitir ao profissional do estabelecimento de ensino elaborar fórmulas dos
instrumentos de avaliação por ano letivo, específicas para o estabelecimento de ensino.
8.26.218.
Alertar o usuário sobre a existência de problemas cadastrais na matriz curricular.
8.26.219.
Permitir ao profissional da educação ou dos estabelecimentos de ensino vincular
as avaliações externas aplicadas na entidade.
8.26.220.
Permitir a manutenção dos programas sociais que os alunos da rede de ensino
são beneficiados.
8.26.221.
Possibilitar ao profissional da secretaria de educação uma consulta da listagem
dos acompanhamentos pedagógicos de todos os alunos da rede de ensino e por ano letivo,
podendo ainda filtrar as informações por data.
8.26.222.
Permitir a entrada, alteração e exclusão de dados em lote, possibilitando a
manutenção das informações disponíveis.
8.26.223.
Possibilitar ao profissional da educação e do estabelecimento consultar nas
turmas de atividades complementares, atividades AEE e da educação de jovens e adultos
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organizadas de forma modular, os alunos, professores e as atividades ou disciplinas da
turma.
8.26.224.
Possibilitar ao profissional de ensino a geração dos dados variáveis dos
profissionais escolares em sala de aula, como a escolaridade e quais cursos ele fez bem
como a sua situação (concluído ou em andamento).
8.26.225.
Possibilitar que qualquer pessoa realize a consulta da inscrição no processo de
matrículas on-line, desde que possua o código da inscrição para validação.
8.26.226.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino realizar
a matrícula dos alunos na rede de ensino, apenas se houver vaga disponível.
8.26.227.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino a
emissão do comprovante do candidato no processo de inscrição da matrícula na rede de
ensino.
8.26.228.
Permitir ao profissional da educação o registro do desempenho escolar dos
alunos da turma, tendo uma visão por componente curricular ou área de conhecimento e
todos os períodos avaliativos.
8.26.229.
Possibilitar que o saldo de vagas do estabelecimento de ensino seja atualizado
automaticamente à medida que as matrículas são realizadas, evitando assim que ocorram
divergências entre o saldo de vagas e matrículas confirmadas.
8.26.230.
Permitir que a configuração do tipo de frequência escolar seja aplicada ou
alterada para várias turmas simultaneamente.
8.26.231.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino
encaminhar os candidatos inscritos no processo de inscrição para matrículas da rede de
ensino para a lista de espera.
8.26.232.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino realizar
a inscrição de candidatos no processo de inscrição para matrículas, a partir da data e
horário inicial até a data e horário final predefinidos.
8.26.233.
Possibilitar que qualquer pessoa realize a inscrição no processo de matrículas
on-line a partir da data e horário inicial até a data e horário final predefinidos.
8.26.234.
Permitir a manutenção das funções gratificadas utilizadas na rede de ensino.
8.26.235.
Possibilitar ao profissional da educação e do estabelecimento de ensino consultar
na listagem de turmas a quantidade máxima de vagas da turma e a quantidade de alunos
ativos vinculados na turma.
8.26.236.
Disponibilizar critérios de classificação mantidos pela empresa fornecedora do
produto para os processos de inscrição de matrícula.
8.26.237.
Possibilitar ao profissional da educação realizar o cancelamento de todas as
matrículas ativas na rede de ensino ao registrar a movimentação de Falecimento do aluno.
8.26.238.
Possibilitar que o registro das movimentações de matrícula dos alunos dos tipos
Cancelamento, Deixou de frequentar, Falecimento e Transferência sejam desfeitos.
8.26.239.
Permitir configurar o vínculo dos alunos com seus pais quanto a retirada do
aluno da escola e em quais dias da semana os pais possuem permissão para isso.
8.26.240.
Permitir o registro de pareceres para os alunos da rede de ensino, em cada
componente curricular da turma e em seus respectivos períodos avaliativos, exames
finais, conselho de classe e/ou média final do ano letivo.
8.26.241.
Possibilitar a ativação ou desativação de cursos, permitindo assim a sua
utilização ou não na rede de ensino.
8.26.242.
Possibilitar a visualização da nota que o aluno necessita obter no exame final em
cada componente curricular da turma.
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8.26.243.
Possibilitar que a situação final da etapa de ensino no histórico escolar do aluno
seja personalizada.
8.26.244.
Permitir o registro do desempenho escolar dos alunos para as turmas da
educação básica, cursos de aceleração, educação de jovens e adultos (EJA), cursos
complementares, atividades AEE e atividades complementares da rede de ensino.
8.26.245.
Possibilitar a configuração da quantidade de pessoas por m² nas dependências
físicas.
8.26.246.
Permitir a manutenção das atividades de atendimento educacional especializado
(AEE) utilizadas na rede de ensino.
8.26.247.
Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino manter as informações
cadastrais das turmas do próprio estabelecimento de ensino.
8.26.248.
Permitir ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino realizar as
seguintes movimentações nas matrículas dos alunos: Cancelamento, Deixou de frequentar,
Falecimento e Transferência.
8.26.249.
Possibilitar a ativação ou desativação das fórmulas de instrumentos de avaliação,
permitindo assim a sua utilização ou não.
8.26.250.
Possibilitar o envio de comunicado aos candidatos inscritos no processo de
inscrição para matrículas da rede de ensino, quanto ao seu resultado. Ou seja, se o
candidato foi ou não classificado no processo de inscrição.
8.26.251.
Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento
de ensino, enturmar os alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino em suas
respectivas turmas, possibilitando assim a definição do quadro discente das turmas.
8.26.252.
Possibilitar a visualização de listagens distintas com os candidatos inscritos,
matriculados e cancelados na lista de espera da rede de ensino, por ano letivo e ordem de
inscrição.
8.26.253.
Possibilitar a ativação ou desativação das fórmulas de cálculo do desempenho
escolar dos alunos relacionadas aos períodos avaliativos e letivos, permitindo assim a sua
utilização ou não na rede de ensino.
8.26.254.
Permitir a manutenção das avaliações externas aplicadas na rede de ensino.
Permitir o registro do desempenho escolar dos alunos de acordo com o tipo de resultado
definido para a turma. Ou seja, resultado por componente curricular ou resultado por área
de conhecimento. Dispor de uma base única de pessoas, podendo ser aluno, funcionário,
filiação ou responsável, contendo informações comuns a pessoa física (dados pessoais)
aos perfis tais como: data de nascimento, sexo, CPF, endereços, RG, certidões.
8.26.255.
Permitir a manutenção do cadastro das legislações utilizadas na rede de ensino.
8.26.256.
Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento
de ensino, visualizar as informações de todas as etapas de ensino da matriz curricular em
uma única página, de forma consolidada.
8.26.257.
Possibilitar ao profissional da secretaria escolar uma consulta da listagem dos
acompanhamentos pedagógicos dos alunos do estabelecimento de ensino e por ano letivo,
podendo ainda filtrar as informações por data.
8.26.258.
Permitir ao profissional da secretaria de educação bem como do estabelecimento
de ensino, enturmar os professores e professores auxiliares nos respectivos componentes
curriculares das turmas de cada estabelecimentos de ensino.
8.26.259.
Possibilitar a realização de várias matrículas de atividades AEE (Atendimento
educacional especializado) e/ou de atividades complementares para o mesmo aluno e no
mesmo ano letivo.
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8.26.260.
Possibilitar ao profissional do estabelecimento de ensino realizar o cancelamento
de todas as matrículas ativas no estabelecimento de ensino ao registrar a movimentação
de Falecimento do aluno.
8.26.261.
Possibilitar a manutenção da lista de deficiências e doenças dos alunos.
Possibilitar ao profissional da educação ou do estabelecimento de ensino visualizar as
informações da matrícula de origem e de destino dos alunos rematriculados.
8.26.262.
Permitir a manutenção dos objetos de conhecimento utilizados na rede de
ensino. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, registrar os nutrientes
dos alimentos utilizados pela entidade.
8.26.263.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, desfazer o vínculo
dos alunos no(s) grupo(s) de consumo, facilitando a organização da merenda escolar.
8.26.264.
Permitir aos profissionais responsáveis pela merenda escolar, realizar o envio de
feedback sobre a utilização do produto para os desenvolvedores responsáveis pelo
mesmo, podendo ser elogios, críticas, sugestões entre outros.
8.26.265.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, realizar a conversão
de unidade de medida.
8.26.266.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar a situação
do peso e da estatura relacionados a idade dos alunos.
8.26.267.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, inserir uma foto do
aluno em seu respectivo registro, provendo mais facilidade para os usuários identificar os
alunos que consomem a merenda escolar.
8.26.268.
Disponibilizar a visualização dos nutrientes de uma receita, conforme
ingredientes informados.
8.26.269.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar registrar os
nutrientes que o aluno possui restrição, com base nas informações o profissional terá a
possibilidade de realizar uma dieta alimentar adequada as restrições dos alunos.
8.26.270.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, realizar o cadastro de
alunos garantindo assim o armazenamento de dados pessoais importantes para a rotina
da merenda escolar.
8.26.271.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, realizar a
substituição de alimentos do cardápio para atendimento exclusivo aos alunos com
restrições alimentares.
8.26.272.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, registrar os
nutricionistas. Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, realizar o
cadastro de ingredientes e suas informações nutricionais.
8.26.273.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, criar grupos de
consumo da merenda e realizar o vínculo dos alunos por meio de informações da
matrícula, restrições alimentares, entre outros, facilitando assim a organização da rotina
escolar.
8.26.274.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar, em forma
de gráfico, a situação nutricional dos alunos da rede de ensino. Permitir ao profissional
responsável pela merenda escolar, visualizar dados quantitativos e percentuais com
situação nutricional dos alunos da rede de ensino.
8.26.275.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, registrar os
estabelecimentos de ensino.
8.26.276.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar registrar o nome
social do aluno, proporcionando assim que o aluno seja reconhecido pelo nome que se
identifica.
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8.26.277.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar os alunos
aniversariantes do dia diretamente na funcionalidade, podendo assim realizar ações para
os mesmos.
8.26.278.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, informar os
nutrientes dos ingredientes.
8.26.279.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, registrar as medições
antropométricas do(s) aluno(s), possibilitando um controle nutricional adequado para o
aluno.
8.26.280.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, realizar o cadastro de
receita.
8.26.281.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, registrar a(s)
deficiências do aluno, caso este possuir.
8.26.282.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar a situação
nutricional dos alunos, conforme o Índice de Massa Corporal (IMC), realizando o cálculo
determinado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
8.26.283.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar a
quantidade de alunos com restrições alimentares.
8.26.284.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, registrar os
fornecedores.
8.26.285.
Disponibilizar a lista de ingredientes contendo seus nutrientes, quantidade e
unidade de medida conforme Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO 4ª
edição (2011).
8.26.286.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, visualizar o histórico
de vínculos (realizados e desfeitos) dos alunos no(s) grupo(s) de consumo.
8.26.287.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, registrar os dados
das matrículas do aluno, facilitando o controle da merenda escolar.
8.26.288.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, informar os
ingredientes que compõem uma receita.
8.26.289.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, acompanhar por
indicadores a quantidade total de alunos registrados, quantidade de alunos agrupados por
sexo e a quantidade de alunos com deficiência, otimizando assim a sua rotina.
8.26.290.
Possibilitar que o profissional responsável pela merenda escolar, visualize os
alunos que possuem restrições alimentares relacionados ao cardápio escolar registrado.
8.26.291.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, efetuar os registros
das refeições, informando qual(is) receita(s) fazem parte do cardápio, auxiliando na rotina
dos profissionais.
8.26.292.
Permitir ao profissional responsável pela merenda escolar, efetuar o registro das
Unidades de medida utilizadas na rede de ensino.
8.26.293.
Prover sugestão de descrição do instrumento de avaliação, considerando as
informações utilizadas recentemente.
8.26.294.
Disponibilizar recursos para otimizar a organização pessoal dos professores,
possibilitando que os conteúdos previamente planejados estejam registrados nos
conteúdos ministrados, permitindo edições dos conteúdos.
8.26.295.
Possibilitar aos professores registrar conteúdos ministrados de forma flexível em
qualquer periodicidade, sendo por dia, por semana, por mês ou outro período
determinado pela secretaria escolar adequado às necessidades de cada estabelecimento
de ensino.
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8.26.296.
Permitir aos professores o registro de acompanhamentos pedagógicos dos
alunos da rede.
8.26.297.
Permitir aos professores o registro da frequência escolar dos alunos da Educação
Básica regular, possibilitando inclusive, o registro pelo total de dias letivos com faltas no
período avaliativo.
8.26.298.
Permitir aos professores o registro de medições antropométricas de alunos.
Permitir o registro da recuperação paralela, possibilitando inclusive, a recuperação da
média do período avaliativo.
8.26.299.
Permitir aos professores acesso apenas em registros relacionados às suas
respectivas turmas.
8.26.300.
Permitir aos professores o registro do desempenho de cada aluno por
competências, permitindo registros por instrumento de avaliação, por período avaliativo e
por período letivo.
8.26.301.
Disponibilizar aos professores recursos para registrar suas aulas com
integridade e de acordo com calendário escolar, inclusive considerando sábados,
domingos e feriados letivos conforme necessidades da rede e estabelecimentos de ensino.
8.26.302.
Permitir aos professores o controle de publicação de acompanhamentos
pedagógicos dos alunos.
8.26.303.
Permitir aos professores o registro do desempenho dos alunos referentes aos
instrumentos de avaliação, exames finais, conselho de classe e média dos períodos
avaliativos.
8.26.304.
Possibilitar aos professores o registro de frequência escolar para alunos de
Atividades complementares e AEE.
8.26.305.
Disponibilizar aos professores recursos para visualizar o resultado do cálculo das
médias dos períodos avaliativos de seus alunos, possibilitando que o profissional tenha
uma visão geral do desempenho escolar de todos os alunos.
8.26.306.
Disponibilizar aos professores uma agenda eletrônica para a sua organização
educacional, apresentando a quantidade de aulas semanais por turmas e componentes
curriculares previstas em seu quadro de horários.
8.26.307.
Disponibilizar aos professores um ambiente centralizado para registros do diário
de classe, possibilitando cadastrar a frequência, desempenho, instrumentos de avaliação,
planejamento de aulas e conteúdo ministrado, otimizando assim a rotina dos usuários.
8.26.308.
Disponibilizar permissões de acesso aos professores auxiliares e estagiários às
funcionalidades, para apoiar e acompanhar as atividades dos professores.
8.26.309.
Possibilitar aos professores registrar planejamento de aulas.
8.26.310.
Permitir aos professores o registro de aulas. Possibilitar aos professores
registrar conteúdos ministrados nas aulas.
8.26.311.
Permitir aos professores o registro da frequência escolar dos alunos da Educação
Básica regular, possibilitando inclusive, o registro em cada dia letivo do período avaliativo.
8.26.312.
Disponibilizar recurso de agenda eletrônica para organização e planejamento
profissional aos professores, permitindo registrar as aulas a partir de seu quadro de
horários previamente preparado por profissionais da secretaria escolar.
8.26.313.
Disponibilizar controle de acesso às informações dos registros dos professores
nos casos de turmas em período integral com profissionais diferentes.
8.26.314.
Disponibilizar aos professores recursos para cadastrar medições
antropométricas dos alunos, compartilhando com nutricionistas da rede informações
sobre a estatura e massa dos alunos, para apoio às políticas educacionais e de saúde
escolar vigentes.
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8.26.315.
Permitir o lançamento diário de observações dos estudantes.
8.26.316.
Disponibilizar aos professores funcionalidade para registrar justificativa de faltas
do aluno, por aula e por período avaliativo, promovendo comunicação com os
profissionais da secretaria escolar sobre a frequência dos alunos.
8.26.317.
Disponibilizar aos professores o armazenamento de documentos, nos formatos
PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG, PNG, com tamanho máximo de até 10 MB,
proporcionando assim economia de insumos.
8.26.318.
Possibilitar aos professores o registro de desempenho escolar para alunos de
Atividades complementares e AEE.
8.26.319.
Disponibilizar controle de acesso às informações dos registros dos professores
nos casos de turmas em período integral com profissionais diferentes. Disponibilizar aos
professores recursos para registrar frequência e desempenho escolar dos alunos,
compartilhando com os profissionais da secretaria escolar, para atendimento às políticas
educacionais vigentes.
8.26.320.
Disponibilizar aos professores recursos para a realização do cálculo das médias
dos períodos avaliativos de seus alunos, utilizando fórmulas de cálculo previamente
personalizadas.
8.26.321.
Possibilitar aos professores o registro de frequência escolar para alunos da
educação de jovens e adultos - EJA modular. Disponibilizar aos professores recursos para
otimizar o acesso às informações, apresentando automaticamente o contexto, bem como a
última funcionalidade utilizada.
8.26.322.
Permitir o registro de pareceres aos instrumentos de avaliação, exames finais,
conselho de classe e média dos períodos avaliativos.
8.26.323.
Disponibilizar aos professores uma agenda eletrônica para a sua organização
educacional, permitindo registrar suas aulas com integridade e de acordo com o quadro
de horários.
8.26.324.
Permitir aos professores o registro da frequência escolar dos alunos da Educação
básica, possibilitando inclusive, o registro por dia no período avaliativo.
8.26.325.
Disponibilizar aos professores recursos para buscar e exibir seus alunos em
período integral e frequentam apenas parte deste turno.
8.26.326.
Disponibilizar aos professores recurso para registrar a frequência de todos os
alunos de uma turma simultaneamente, por meio de um único clique, otimizando o tempo
investido para lançamento de frequência.
8.26.327.
Disponibilizar aos professores a visualização da foto de seus alunos nas rotinas
relacionadas ao registro da frequência e desempenho escolar, facilitando assim a
identificação de seus alunos e promovendo a confiança na tomada de decisão.
8.26.328.
Possibilitar aos professores registrar planejamento de aulas de forma flexível em
qualquer periodicidade, sendo por dia, por semana, por mês ou outro período
determinado pela secretaria escolar adequado às necessidades de cada estabelecimento
de ensino.
8.26.329.
Disponibilizar permissões de acesso do sistema aos profissionais da secretaria
escolar e da secretaria da educação a todas as funcionalidades, possibilitando o
gerenciamento e acompanhamento das atividades realizadas pelos professores.
8.26.330.
Possibilitar aos professores registrar instrumentos de avaliação.
8.26.331.
Disponibilizar aos professores uma agenda eletrônica para a sua organização
educacional, apresentando a quantidade total de aulas semanais previstas em seu quadro
de horários.
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8.26.332.
Permitir aos professores realizar a cópia dos instrumentos de avaliação de uma
turma para a outra, otimizando assim sua rotina.
8.26.333.
Manter inacessível aos professores a edição de registros após encerramento de
períodos avaliativos e letivos realizado pelo profissional da secretaria da educação e dos
estabelecimentos de ensino, proporcionando integridade aos dados.
8.26.334.
Possibilitar aos professores registrar o desempenho escolar de alunos da
Educação Básica regular (Infantil, Fundamental e Médio). Possibilitar aos professores o
registro de desempenho escolar para alunos da educação de jovens e adultos - EJA
modular.

8.27. PORTAL DOS ALUNOS E PAIS

8.27.1.
8.27.2.

8.27.3.
8.27.4.
8.27.5.
8.27.6.
8.27.7.
8.27.8.
8.27.9.

O Portal dos Pais e Alunos deverá permitir a integração de dados de forma automática
ou ainda através de arquivos de intercâmbio de informações com o sistema de Gestão
Educacional. Permitir acesso via dispositivos móveis para os estudantes, pais e
responsáveis.
Permitir a solicitação de acesso (login e senha) através do próprio dispositivo de forma
que o usuário não tenha a necessidade de se deslocar até a unidade escolar vinculada.
Disponibilizar aos pais e alunos um ambiente centralizado para consulta do diário de
classe, possibilitando consultar a frequência, desempenho escolar, instrumentos de
avaliação, planejamento de aulas e conteúdo ministrado, facilitando assim o processo
de comunicação entre o estabelecimento de ensino e familiares.
Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para visualizar o agendamento,
a realização e o resultado de provas, trabalhos e demais instrumentos de avaliação,
proporcionando organização e acesso fácil às informações pertinentes ao desempenho
do aluno durante os períodos avaliativos.
Disponibilizar aos pais, responsáveis, ou até mesmo aos alunos, recursos para otimizar
a navegação entre as informações de um aluno e outro, possibilitando uma troca rápida
de aluno sem necessidade de sair ou desconectar-se do ambiente do sistema.
Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para visualizar informações
relacionadas às aulas, tais como, planos de aula, frequência, desempenho e conteúdos
registrados no sistema pelos professores, proporcionando eficácia e transparência no
acesso à informações pertinentes ao aluno.
Permitir a secretaria da educação, bem como a secretaria escolar, realizar o controle de
acesso ao sistema por meio de permissões, dispensando assim, o cadastramento de
usuário, senha ou utilização de e-mail pessoal dos alunos, pais ou até mesmo de
responsáveis.
Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para visualizar e imprimir o
boletim escolar, possibilitando o acompanhamento constante e preciso da vida escolar
do aluno. Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para visualizar o
percentual de frequência escolar do aluno, atendendo às exigências legais vigentes.
Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para facilitar a visualização do
desempenho escolar do aluno em forma de gráfico, promovendo comparativos entre as
disciplinas e evidenciando assim a performance do aluno em cada uma delas.
Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para visualizar o calendário
escolar com seus dias letivos, eventos e feriados previstos, facilitando assim o processo
de comunicação entre o estabelecimento de ensino e familiares.
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8.27.10. Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para visualizar os registros de
acompanhamentos pedagógicos, tais como ocorrências, avisos, lembretes aos pais,
elogios entre outros, promovendo uma comunicação eficaz com redução de insumos.
8.27.11. Disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis a visualização de uma agenda eletrônica,
apresentando as aulas previstas no quadro de horários da turma em que o aluno
frequenta, possibilitando assim, organizar a demanda escolar.
8.27.12. Disponibilizar aos pais e alunos a visualização dos registros do diário de classe,
possibilitando consultar informações da frequência, desempenho, instrumentos de
avaliação, planejamento de aulas e conteúdo ministrado, somente após a publicação
realizada pelos professores, secretaria escolar, bem como pelos profissionais da
secretaria de educação.
8.27.13. Permitir consultas de matrículas, frequência, boletim escolar, quadro de horários, aulas
realizadas, acompanhamentos, eventos, avaliações e desempenho escolar para alunos
da rede de ensino.
8.28.

PORTAL DOS PROFESSORES

8.28.1.

O Portal dos Professores deverá permitir a integração de dados de forma automática
ou ainda através de arquivos de intercâmbio de informações com o sistema de Gestão
Educacional.
8.28.2. Permitir aos professores o registro da distribuição e planejamento de suas aulas por
período. Permitir o cadastramento dos instrumentos de avaliação de aprendizagem,
além de informar quais serão os critérios de avaliação empregados neles.
8.28.3. Permitir o registro do desempenho dos alunos referentes aos instrumentos de
avaliação, exames finais, conselho de classe e média dos períodos avaliativos. Permitir
o registro de pareceres aos instrumentos de avaliação realizados.
8.28.4. Permitir o registro da recuperação paralela: recuperação dos instrumentos de
avaliação e recuperação do período avaliativo (média). Permitir o registro de
resultados do período avaliativo, mesmo que não exista um instrumento de avaliação
cadastrado.
8.28.5. Permitir o registro do desempenho de cada aluno referente às Competências,
Habilidades e Atitudes - CHA - na visão anual, mesmo que não tenha um instrumento
de avaliação cadastrado. Permitir a visualização do cálculo das médias de alunos
pertencentes a turmas que não possuem instrumentos de avaliação cadastrados.
Permitir o registro da frequência escolar dos alunos.
8.28.6. Possibilitando, inclusive, o registro por aula individualmente ou pelo total de faltas no
período avaliativo.
8.28.7. Permitir o registro da frequência escolar dos alunos, por dia. Permitir o cadastramento
e manutenção de justificativas para ausências dos alunos nas aulas. Permitir o
cadastramento do conteúdo ministrado no diário de classe.
8.28.8. Permitir o registro de acompanhamentos pedagógicos dos alunos nas escolas da rede
pública municipal.
8.28.9. Permitir um canal de comunicação que viabilize o usuário enviar um feedback da sua
utilização do sistema.
8.28.10. Possibilitar um local centralizado que oferece ajuda descrita aos usuários quando às
funcionalidades do sistema.

Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br CNPJ
83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 – Rua Getúlio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 São Domingos – SC.
Página 271 de 287

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1453

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Secretaria de Administração e Fazenda
8.28.11. Disponibilizar permissões de acesso do sistema aos profissionais da secretaria escolar
e da secretaria da educação à todas as funcionalidades, possibilitando o gerenciamento
e acompanhamento das atividades realizadas pelos professores.
8.28.12. Permitir o controle de acesso ao sistema por meio de permissões concedidas pelo
administrador da entidade.
8.28.13. Disponibilizar aos profissionais da secretaria de educação, bem como à secretaria
escolar, ferramentas para controlar o acesso às informações dos registros dos
professores nos casos de turmas em período integral com profissionais diferentes.
8.28.14. Disponibilizar permissões de acesso aos professores auxiliares e estagiários da rede às
funcionalidades do sistema, possibilitando assim apoiar e acompanhar as atividades
realizadas pelos professores.
8.28.15. Disponibilizar aos professores recursos para otimizar o acesso e a exibição das
informações acessadas, apresentando automaticamente o contexto, sendo ele,
estabelecimento de ensino, ano letivo, data, período avaliativo, componente curricular,
bem como a última funcionalidade utilizada. Permitir aos professores o controle de
publicação de acompanhamentos pedagógicos dos alunos.
8.28.16. Disponibilizar aos profissionais da secretaria de educação, bem como à secretaria
escolar, ferramentas para a criação de documentos escolares, tais como: diário de
classe, boletim do professor, fichas e demais relatórios personalizados, de acordo com
as necessidades dos professores e as exigências legais vigentes.
8.28.17. Disponibilizar aos profissionais da secretaria de educação, bem como à secretaria
escolar, ferramentas para exportar todas as informações relacionados à rotina
educacional, sendo elas no formato TXT, possibilitando de forma flexível a interação
com outros produtos e atendimento de exigências legais, como bolsa família e
entidades de fiscalização sobre frequência e desempenho escolar.
8.28.18. Disponibilizar aos profissionais da secretaria de educação, bem como à secretaria
escolar, ferramenta para migração de dados, possibilitando a criação e edição das
informações migradas, permitindo a gestão dos dados com flexibilidade e
independência.
8.28.19. Disponibilizar aos professores recursos para publicação dos registros do diário de
classe, possibilitando compartilhar informações da frequência, desempenho,
instrumentos de avaliação, planejamento de aulas e conteúdo ministrado com os pais,
alunos e responsáveis.
8.28.20. Manter inacessível aos professores a edição de registros após encerramento de
períodos avaliativos e letivos realizado pelo profissional da secretaria da educação e
dos estabelecimentos de ensino, proporcionando integridade aos dados.
8.28.21. Possibilitar o registro de medições antropométricas de alunos Possibilitar aos
professores registrar conteúdos ministrados de forma flexível em qualquer
periodicidade, sendo por dia, por semana, por mês ou outro período determinado pela
secretaria escolar adequado as necessidades de cada estabelecimento de ensino.
8.28.22. Disponibilizar recursos para otimizar a organização pessoal dos professores,
possibilitando que os conteúdos previamente planejados estejam registrados nos
conteúdos ministrados, além de permitir edições quando os conteúdos planejados são
diferentes dos ministrados.
8.28.23. Disponibilizar aos professores o armazenamento de todos os documentos relacionados
à rotina educacional, que estejam digitalizados nos formatos PDF, DOC, DOCX, TXT,
HTML, XLS, XLSX, JPG, PNG, com tamanho máximo permitido de até 10 MB,
proporcionando assim economia de insumos.
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8.28.24. Disponibilizar aos professores recursos para visualizar o resultado do cálculo das
médias dos períodos avaliativos de seus alunos, possibilitando que o profissional tenha
uma visão geral do desempenho escolar de todos os alunos por meio de uma única tela,
otimizando assim o seu tempo.
8.28.25. Disponibilizar aos professores a visualização da foto de seus alunos nas rotinas
relacionadas ao registro da frequência e desempenho escolar, facilitando assim a
identificação de seus alunos e promovendo a confiança na tomada de decisão.
8.28.26. Disponibilizar aos professores recursos para buscar e exibir seus alunos matriculados
em turmas de período integral, mas que frequentam apenas parte deste turno, ou seja,
somente matutino ou vespertino.
8.28.27. Possibilitar aos professores o registro de desempenho escolar para alunos de
Atividades complementares e AEE. Permitir o registro da recuperação paralela por
meio de instrumentos de avaliação.
8.28.28. Permitir aos professores o registro do desempenho de cada aluno por competências,
permitindo registros por instrumento de avaliação, por período avaliativo e por
período letivo. Disponibilizar aos professores recurso para registrar a frequência de
todos os alunos de uma turma simultaneamente, por meio de um único clique,
otimizando o tempo investido para lançamento de frequência. Disponibilizar aos
professores funcionalidade para registrar justificativa de faltas do aluno, por aula e por
período avaliativo, promovendo comunicação com os profissionais da secretaria
escolar sobre a frequência dos alunos.
8.28.29. Disponibilizar aos professores uma agenda eletrônica para a sua organização
educacional, apresentando a quantidade de aulas semanais por turmas e componentes
curriculares previstas em seu quadro de horários.
8.28.30. Possibilitar aos professores registrar planejamento de aulas de forma flexível em
qualquer periodicidade, sendo por dia, por semana, por mês ou outro período
determinado pela secretaria escolar adequado as necessidades de cada
estabelecimento de ensino.
8.28.31. Dispor de recursos de inteligência artificial (machine learning) em todos os níveis da
educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) visando a
identificação de alunos em risco de evasão escolar e em risco de reprovação, quando
aplicável, com resultados a partir do primeiro período avaliativo.
8.28.32. Possuir relatório de evolução de risco de evasão por aluno. Possuir relatório de
evolução de risco de reprovação por aluno.
8.28.33. Possuir relatório de risco de reprovação por turma. Possuir relatório de risco de evasão
por turma.
8.28.34. Possuir relatório demonstrativo com informações da frequência escolar por turma
alimentadas pelo professor, evidenciando quantas pendências esse professor possui
com a turma e o percentual representativo.
8.28.35. Possuir relatório demonstrativo com as informações de conteúdo ministrado por
turma alimentadas pelo professor, evidenciando quantas pendências esse professor
possui com a turma e o percentual representativo. Possuir relatório demonstrativo
com as informações de desempenho escolar por turma alimentadas pelo professor,
evidenciando quantas pendências esse professor possui com a turma e o percentual
representativo. Possuir relatório demonstrativo com as informações do diário de classe
por turma alimentadas pelo professor, evidenciando quantas pendências esse
professor possui com a turma e o percentual representativo.
8.29. MÓDULO/SISTEMA DE BIBLIOTECA PÚBLICA
Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br CNPJ
83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 – Rua Getúlio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 São Domingos – SC.
Página 273 de 287

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1455

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Secretaria de Administração e Fazenda

8.29.1.
8.29.2.
8.29.3.
8.29.4.
8.29.5.
8.29.6.

8.29.7.
8.29.8.
8.29.9.
8.29.10.
8.29.11.
8.29.12.
8.29.13.
8.29.14.
8.29.15.
8.29.16.
8.29.17.
8.29.18.
8.29.19.
8.29.20.
8.29.21.
8.29.22.
8.29.23.
8.29.24.
8.29.25.
8.29.26.
8.29.27.
8.29.28.
8.29.29.
8.29.30.
8.29.31.
8.29.32.

Permitir o cadastro de títulos e materiais do acervo.
Possibilitar o controle de empréstimo de itens por tipo de usuários.
Possibilitar a previsão da data de devolução durante o empréstimo/renovação.
Possibilitar a aplicação de multa em atraso de devolução, conforme configuração.
Possibilitar a diferenciação de leitores entre usuários, alunos e servidores.
Permitir enviar notificações por e-mail nos eventos:- Item em atraso; - Itens reservados; - Novos
itens em acervo; - Eventos da biblioteca.
Possibilitar o controle de limites de empréstimos por tipo de usuário.
Permitir controlar mais de uma biblioteca, controlando o acesso por usuários.
Possibilitar o controle das reservas de itens.
Possibilitar consultas ao acervo por:- Título; -Autor; -Editora; -Assunto; - Palavras-Chave.
Possibilitar a emissão de relatórios dos diversos cadastros do sistema.
Possibilitar a emissão de relatórios de movimentação, tais como:- Empréstimos;- Reservas;Baixas.
Permitir a importação de alunos cadastrados nas escolas, por meio de conexão direta a base de
dados.
Permitir a emissão de gráficos dos materiais e assuntos com maior movimentação.
Possibilitar a opção de suspensão de leitores de acordo com a situação.
Permitir a baixa de itens do acervo.
Permitir o cadastro de Livros, Periódicos, Fitas, CDs, DVDs e Discos informando a editora,
assunto, autores, palavras-chave, dentre outras, além de utilizar a Classificação Decimal de
Dewey (CDD) ou a Classificação Decimal Universal (CDU).
Permitir a utilização da Classificação Cuttler.
Permitir que os relatórios sejam salvos e emitidos no formato PDF e com Assinatura Digital.
Permitir que o usuário crie seus próprios relatórios de forma personalizada e de acordo com a sua
necessidade.
Permitir a utilização de leitor de código de barras nas movimentações de empréstimos e
devoluções.
Permitir a impressão do comprovante de devolução e reservas dos materiais.
Possibilitar a emissão de etiquetas dos itens da Biblioteca, tais como:
8.29.23.1.
- Etiqueta lombar CDD
8.29.23.2.
- Código de Barras (2x7)
Possibilitar a opção de processo para recalcular em lote a data de devolução de empréstimos em
aberto.
Possibilitar a captura de imagem do leitor utilizando webcam, registrando a foto diretamente no
sistema.
Possibilitar a emissão de carteirinha do Leitor com o código de barras, com ou sem foto do leitor.
Permitir o cadastro de Coletâneas/Séries e vincular os materiais pertencentes as
Coletâneas/Séries.
Permitir a emissão das Coletâneas/Séries que a biblioteca possui.
Permitir o controle da emissão de carteirinhas dos leitores e realizar o ajuste das emissões em
lote como: alterar a data de emissão, ativar e desativar vias, além de registrar a data de
pagamento e o valor pago pela emissão.
Permitir a emissão de relatórios que demonstrem a quantidade em emissão de carteirinhas em
determinado período.
Possibilidade de capturar imagem dos livros utilizando webcam, registrando a foto diretamente
no sistema.
Possibilitar o controle dos itens que podem ou não ser emprestados.
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8.29.33. Permitir que o usuário administrador crie suas próprias validações para serem executadas nas
inserções, atualizações e exclusões dos registros
8.29.34. Possuir a função de consulta externa pela população do acervo existente na biblioteca, bem como
efetuar reserva, através de usuário e senha.
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ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS
(VALORES MÁXIMOS)
1.1.

ITEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS - SC

QTDE

UN

1
12
Mês
2
12
Mês
3
12
Mês
4
12
Mês
5
12
Mês
6
12
Mês
7
12
Mês
8
12
Mês
9
12
Mês
10
12
Mês
11
12
Mês
12
12
Mês
13
12
Mês
14
12
Mês
15
12
Mês
16
12
Mês
17
12
Mês
18
12
Mês
19
12
Mês
20
12
Mês
21
12
Mês
22
12
Mês
23
12
Mês
24
12
Mês
25
12
Mês
26
12
Mês
27
12
Mês
28
12
Mês
29
12
Mês
VALOR TOTAL R$
1.2.

ITEM

DESCRIÇÃO
Assinaturas Digitais
Gestão de Documentos
Escrituração Eletrônica
Gestão Tributária
Nota Fiscal Eletrônica
Procuradoria
Portal do Cidadão
Protocolo
Compras, Licitações e Contratos
Frotas
Patrimônio
Almoxarifado
Obras
Monitor de Notas Fiscais
Gestão Contábil
Planejamento
Tesouraria
Portal de Transparência
Folha de Pagamento
Recursos Humanos
Relógio Ponto Via Internet
Ponto Eletrônico
e-Social
Portal do Servidor
Gestão de Cemitérios
Gestão de Educação
Portal Pais e Alunos
Portal dos Professores
Gestão de Biblioteca

CUSTO
UNITÁRIO
ESTIMADO
MÊS R$
R$ 416,00
R$ 416,00
R$ 1.050,00
R$ 1.950,00
R$ 1.850,00
R$ 710,00
R$ 630,00
R$ 420,00
R$ 1.620,00
R$ 390,00
R$ 450,00
R$ 463,00
R$ 463,00
R$ 145,00
R$ 1.830,00
R$ 690,00
R$ 490,00
R$ 590,00
R$ 1.550,00
R$ 650,00
R$ 390,00
R$ 430,00
R$ 480,00
R$ 395,00
R$ 330,00
R$ 1.182,00
R$ 405,00
R$ 405,00
R$ 280,00
R$ 21.070,00

VALOR
UNITÁRI
O
PROPOST
O MÊS R$

VALOR
TOTAL
PROPOST
O R$

VALOR

VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS
QTDE

UN

DESCRIÇÃO

CUSTO
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30
12
Mês
31
12
Mês
32
12
Mês
33
12
Mês
34
12
Mês
35
12
Mês
36
12
Mês
VALOR TOTAL R$

UNITÁRIO
ESTIMADO
MÊS R$
R$ 390,00
R$ 480,00
R$ 130,00
R$ 130,00
R$ 130,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 1.460,00

Compras, Licitações e Contratos
Contabilidade Pública
Tesouraria
Monitor de Notas Fiscais
Obras
Assinaturas Digitais
Portal da Transparência

UNITÁRIO
PROPOST
O MÊS R$

TOTAL
PROPOST
O R$

SERVIÇOS TÉCNICOS : MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS

ITEM

UN

SERVIÇOS

37

Serv

Serviços de Migração, Implantação e
Treinamento para os usuários.

VALOR TOTAL R$
1.3.

ITEM

CUSTO
UNITÁRIO
ESTIMADO
MÊS R$

VALOR
UNITÁRIO
PROPOSTO
MÊS R$

VALOR
TOTAL
PROPOSTO
R$

VALOR
UNITÁRIO
PROPOSTO
MÊS R$

VALOR
TOTAL
PROPOSTO
R$

R$ 20.000,00

CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO DOMINGOS

QTDE

UN

38
12
Mês
39
12
Mês
40
12
Mês
41
12
Mês
42
12
Mês
43
12
Mês
44
12
Mês
45
12
Mês
46
12
Mês
47
12
Mês
48
12
Mês
49
12
Mês
VALOR TOTAL R$

DESCRIÇÃO
Compras e Licitações
Contabilidade Pública
Folha de Pagamento
Recursos Humanos
eSocial
Tesouraria
Patrimônio
Portal de Transparência
Monitor de Notas Fiscais
Portal do Servidor Público
Assinatura Digitais
Ponto Eletrônico

CUSTO
UNITÁRIO
ESTIMADO
MÊS R$
R$ 400,00
R$ 600,00
R$ 490,00
R$ 239,00
R$ 230,00
R$ 180,00
R$ 280,00
R$ 200,00
R$ 130,00
R$ 150,00
R$ 160,00
R$ 150,00
R$ 3.209,00

SERVIÇOS TÉCNICOS : CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO DOMINGOS
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ITEM

UN

SERVIÇOS

CUSTO
UNITÁRIO
ESTIMADO
MÊS R$
50
Serviços de Migração, Implantação
5.000,00
Serv
e Treinamento para os usuários.
VALOR TOTAL R$

VALOR
UNITÁRIO
PROPOSTO
MÊS R$

VALOR
TOTAL
PROPOSTO
R$

a) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias as contar da entrega dos envelopes.
b) Prazo e local para entrega: conforme estabelecido no edital.
c) Concordo com todas as exigências do Edital.
LOCAL/DATA
Nome completo e Assinatura do responsável legal e carimbo da Empresa
Este documento deverá ser apresentado fora dos envelopes nº 01 e nº 02
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ANEXO III
Modelo de Credenciamento
Nome da Empresa
Papel Timbrado

Através da presente, credenciamos o (a) Sr.(a) ..............., portador(a) da Cédula de Identidade n°
..................... e inscrito no CPF/MF sob n° ......................., a participar da licitação instaurada pela
Prefeitura, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° XXXX, na qualidade de REPRESENTANTE
LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa............................, bem
como formular propostas, fazer lances de preço, interpor recurso ou dele desistir e praticar
todos os demais atos inerentes ao certame.
........................., ........ de ........................de 2020.

(assinatura do representante legal da Proponente) com firma reconhecida
Observação: Esta Declaração deverá vir acompanhado de cópia do Contrato Social ou Estatuto
(original ou fotocópia autenticada).

Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br CNPJ
83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 – Rua Getúlio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 São Domingos – SC.
Página 279 de 287

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1461

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Secretaria de Administração e Fazenda

Este documento deverá ser apresentado fora dos envelopes nº 01 e nº 02

ANEXO IV
MODELO DECLARAÇÃO
Nome da empresa
Papel Timbrado

DECLARAÇÃO

O representante legal da Empresa ............................................................, na qualidade de proponente do
processo licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° XXX/2020, instaurado pela
Prefeitura, declara para os fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os
requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.
................................., ........... de ..................... de 2020.
(assinatura do representante legal da Proponente)

OBSERVAÇÃO: A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO IMPLICARÁ NA EXCLUSÃO DO
INTERESSADO NESTA LICITAÇÃO
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Esta declaração deverá integrar o envelope nº 02 documentos de habilitação

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE
A empresa ....................................., inscrita no CNPJ sob o nº .................................., sediada
........................................., por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)....................................,
portador (a) da Carteira de Identidade nº................................., CPF nº .........................................., declara,
perante à Lei, que até a presente data:
a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;
c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer
por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93
consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94;
e) Atende à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela
emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos
menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 anos; e
f) Tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e
seus anexos.
LOCAL E DATA

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS:
1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ.
2) Se a empresa proponente possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

ANEXO VI
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MINUTA DO CONTRATO PREF Nº. DE DE 2020.
CONTRATA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS
ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA,
IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO,
PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, entidade de direito público, inscrito no
CNPJ: _______________________, com sede na rua ….. n. …..., Centro no Município de São Domingos,
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal em exercício Sr. >>>>>>>>>>> brasileiro,
inscrito no CPF sob o n. ………….e RG n.º ………….. residente e domiciliado nesta cidade de São
Domingos, SC denominado para este instrumento simplesmente de CONTRATANTE.
CONTRATADO: pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº.....................com
sede.........CEP......... na cidade de.........., Estado de ..............., neste ato representada pelo Sócio
Administrador................., portador da cédula de identidade................. e inscrito no CPF sob o nº e
perante as testemunhas abaixo firmadas denominada simplesmente CONTRATADO, e perante
as testemunhas abaixo firmadas, é lavrado o presente Contrato de locação de softwares e
prestação de serviços correlatos, nos termos do Processo Licitatório nº xx/2020, na modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL nº xx /2020, Normas Gerais da Lei Federal nº 8666/93 e suas
alterações posteriores, conforme normas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de licenciamento mensal de sistemas de gestão pública com usuários ilimitados,
manutenção corretiva, legal e tecnológica, implantação, migração de dados, treinamento e
aperfeiçoamento, provimento de datacenter e suporte técnico, conforme padrões de
desempenho e qualidade objetivamente descritos nos Anexos deste Edital.

1.2 O licenciamento compreende a manutenção legal, corretiva e evolutiva durante o período
contratual, esta última definida de acordo com critérios de viabilidade técnica, conveniência e
adequação mercadológica aferidos exclusivamente pela CONTRATADA.
1.3. De acordo com a proposta de preços vencedora, também farão parte do objeto a prestação
dos seguintes serviços especializados:
a) Configuração e parametrização conforme procedimentos do CONTRATANTE.
b) Treinamento para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas contratados.
c) Suporte técnico operacional, exclusivamente nos sistemas contratados, com possibilidade de
estabelecimento de técnico residente onerosamente cedido.
d) Serviços de alterações específicas do CONTRATANTE, quando solicitado.
e) Conversão dos dados existentes para funcionamento nos novos sistemas a serem
implantados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
2.1 O prazo de execução do contrato será 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, sendo que o mesmo poderá ser renovado por períodos sucessivos até o limite
máximo de 48 (quarenta e oito) meses, conforme disposto no inciso IV, do art. 57, da Lei nº
8.666/93 e alterações, mediante termo aditivo assinado pelas partes.
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2.2. Fluído o prazo de vigência, os aplicativos licenciados poderão ser automaticamente
bloqueados para alterações na base de dados, sendo garantido a esta consulta irrestritas a telas,
relatórios e documentos por tempo indeterminado, bem como a obtenção gratuita de cópia da
base de dados produzida, em formato “.txt” e “.csv”.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE
3.1 Pela locação dos SISTEMAS objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA os valores disposto no Anexo I do presente contrato.
3.2 O faturamento do licenciamento terá início a partir da cessão do direito de
uso, através da liberação de chaves e senhas de acesso.
3.3 O pagamento mensal do licenciamento será realizado via boleto bancário até
o primeiro dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços, mediante a
apresentação da nota fiscal e a liquidação do setor competente.

3.4 Os serviços de implantação, conversão de dados e treinamento inicial serão
pagos via boleto bancário, em parcela única em até 10 (dez) dias úteis contados
do recebimento da respectiva nota fiscal, devidamente liquidada pelo setor
competente.
3.5 Em caso de atraso nos pagamentos será cabível correção monetária, durante
o período de inadimplência, de acordo com o INP-C acumulado no período, e
juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata
tempore” em relação ao atraso verificado.

3.6 Os valores contratados serão automaticamente reajustados,
independentemente de termo aditivo contratual, depois de decorrido 12 meses
da apresentação da proposta, com base no índice INP-C acumulado no período.
Os efeitos financeiros do reajuste iniciarão a partir do mesmo dia do prazo
limite acima estabelecidos.

3.7 Os pagamentos obedecerão ao disposto no Edital de Licitação quanto a
prazos e condições de pagamento, sendo que, em caso de eventuais omissões,
fica estabelecido o pagamento de qualquer serviço contratado em até 10 (dez)
dias após sua regular execução e liquidação, desde que emitida e recebida no
órgão licitante a competente nota fiscal de prestação de serviços e boleto
bancário.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VINCULAÇÃO
4.1 As despesas decorrentes da locação do Sistema objeto do presente contrato, correrão por
conta das seguintes dotações orçamentárias:
Órgão
Manutenção das Atividades
da Secretaria Municipal de
Administração e Fazenda
Manutenção das Atividades
da Secretaria Municipal de

Reduzido
12

Elemento
33.90.39.11

06

33.90.39.11
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Saúde

CLÁUSULA QUINTA - DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA
5.1 A contratada é a desenvolvedora e/ou licenciadora dos softwares licenciados, concedendo
ao contratante as licenças de uso temporárias e não exclusivas estabelecidas no presente
contrato.
5.2 Fica vedado ao CONTRATANTE realizar a sublocação, empréstimo, arrendamento ou
transferência dos softwares licenciados, assim como a engenharia reversa, a decompilação ou a
decomposição do(s) referido(s) sistema(s).
5.3 Quando em ambiente web, por exigência ou conveniência administrativa, os sistemas
deverão permanecer on line por até 96% do tempo de cada mês civil.

CLÁUSULA SEXTA -DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1 Caberá ao CONTRATANTE:
6.1.1 Efetuar os pagamentos decorrentes da locação objeto deste contrato no primeiro dia útil
do mês subsequente, e, nos demais casos, em até dez dias após a sua efetiva entrega.
6.1.2 Facultar o acesso irrestrito dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros,
documentação e demais informações necessárias à fiel execução do presente contrato.
6.1.3 Manter, na operacionalização dos sistemas, apenas pessoal devidamente treinado pela
CONTRATADA.
6.1.4 Conceder à CONTRATADA acesso remoto às suas estruturas virtuais, ambiente de rede ou
intranet.
6.1.5 Buscar manter alto padrão de clareza nas solicitações de alteração enviadas à
CONTRATADA, indicando um responsável que acompanhará as tramitações desta pela internet,
respondendo-as diariamente.
6.1.6 Assegurar a configuração adequada da máquina e instalação dos sistemas, manter backup
adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso de falha da
máquina, dando prioridade aos técnicos da CONTRATADA na utilização de qualquer recurso
necessário à fiel execução do presente contrato.
6.1.7 Responsabilizar-se pela completa e correta inserção de dados nos sistemas.
6.1.8 Parametrizar o sistema, em nível de usuário, inclusive no tocante às modificações de
alíquotas de tributos, multas e contribuições, além de atualizar as fórmulas de cálculo dos
sistema(s) quando necessário.
6.1.9 Manter as bases de dados atualizadas de acordo com a versão de banco de dados adotada
pela CONTRATADA, e desde que esta tenha concedido aviso de alteração com prazo mínimo de
noventa dias.
6.1.10Promover o prévio cadastro de dúvidas ou erros constatados na página da internet da
CONTRATADA, para somente após decorridos 60 (sessenta) minutos sem resposta requisitar
suporte telefônico.
6.1.11 A CONTRATANTE se reserva no direito de contratar de forma parcial e não
necessariamente a integralidade do objeto.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 Caberá a CONTRATADA:
7.1.1 Quando contratados, conforme valores disposto no Anexo I, converter dados para uso
pelos softwares, instalar os sistemas objeto deste contrato, treinar os servidores indicados na
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sua utilização, prestar suporte apenas aos servidores devidamente certificados pela
CONTRATADA no uso dos softwares.
7.1.2 Manter operacionais todas as funcionalidades descritas no Edital .
7.1.3 Tratar como confidenciais as informações e dados do CONTRATANTE, guardando total
sigilo em face de terceiros.
7.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação previstas no
Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas.
7.1.5 Avaliar, em prazo razoável, a viabilidade técnica e jurídica das solicitações de alteração
específicas encaminhadas eletronicamente pelo CONTRATANTE, e repassar orçamento
acompanhado de cronograma para execução dos serviços.
7.1.6 Garantir o atendimento de técnico presencial, quando requisitado, em até cinco dias úteis
contados da outorga de autorização expressa para execução de serviços de atendimento in loco.
CLÁUSULA OITAVA - DO TREINAMENTO
8.1 O treinamento na operacionalização do sistema, quando contratado, poderá ser realizado
nas dependências da CONTRATANTE, na sede CONTRATADA ou, ainda, via internet:
8.2 A CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA a relação de usuários a serem treinados
mediante o pagamento da hora técnica respectiva, acrescida das despesas de deslocamento,
alimentação e estadia do técnico palestrante quando o treinamento ocorrer das dependências
da CONTRATANTE.
8.3 O treinamento na sede da CONTRATANTE poderá incluir ou não o fornecimento oneroso de
material didático.
8.4 treinamento via web será considerado prestado independentemente da ocorrência de
problemas com o provedor de internet, com o fornecimento de energia ou com qualquer outro
fator correlato de responsabilidade do CONTRATANTE, podendo ser novamente faturado
quando refeito sem culpa da contratada.

CLÁUSULA NONA – DA EVOLUÇÃO, MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO NOS SISTEMAS
9.1 As melhorias/modificações nos sistemas poderão ser legais, corretivas ou evolutivas.
9.2 As melhorias/modificações evolutivas serão classificadas em específicas ou gerais, conforme
sua iniciativa tenha partido da CONTRATANTE ou da CONTRATADA, respectivamente.
9.3 As modificações evolutivas de caráter geral serão periodicamente disponibilizadas pela
CONTRATADA, com seu custo incluído no preço mensal da locação/licenciamento dos sistemas.
9.4 As modificações evolutivas específicas, incluindo aquelas necessárias à adequação dos
sistemas à legislação municipal -serão objeto de análise por parte da CONTRATADA, que
declarará a sua viabilidade técnica e formalizará orçamento para prévia aprovação por parte da
CONTRATANTE, desenvolvendo-as e disponibilizando no prazo que indicar.
9.5As modificações de natureza legal para atendimento da legislação federal ou estadual serão
introduzidas nos sistemas durante a vigência do contrato, sem qualquer ônus para a
CONTRATANTE, e, caso não haja tempo hábil para implementá-las até o início das respectivas
vigências, a CONTRATADA procurará indicar soluções alternativas para atender as
determinações legais até a atualização dos sistemas.
9.6 As atualizações de cunho corretivo, originadas a partir da verificação de erros de
processamento, serão fornecidas sem custo para a CONTRATANTE.
9.7As modificações/melhorias evolutivas ou de natureza legal serão introduzidas nos Sistemas
originalmente licenciados e distribuídas toda vez que a CONTRATADA as concluir, cabendo à
CONTRATANTE implantar cada nova versão no prazo de até 30 (trinta) dias de seu recebimento,
findos os quais a CONTRATADA deixará de fornecer suporte a versão antiga.
Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br CNPJ
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9.8 A ausência de disponibilização das modificações evolutivas relacionadas à legislação
municipal não implicará em qualquer responsabilidade para a CONTRATADA.
9.9 Eventuais conversões de dados decorrentes de mudanças de versões poderão ser cobradas
pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO SUPORTE TÉCNICO
10.1. O suporte técnico pós-implantação deverá ser sempre efetuado por técnico habilitado em
favor de usuário devidamente treinado, e compreenderá:
10.1.2 Esclarecimento de dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos
sistemas.
10.1.3 Realização de quaisquer atividades técnicas relacionadas a erros derivados de falha dos
usuários.
10.1.4 Auxiliar na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de
operação, queda de energia ou falha de equipamentos caso não haja backup de segurança.
10.1.5 Auxiliar o usuário, em caso de dúvidas, na elaboração de quaisquer atividades técnicas
relacionadas à utilização dos sistemas.
10.1.6 Desenvolver relatórios específicos.
10.1.7 Este atendimento será realizado por qualquer meio de comunicação convencional ou
eletrônico, e, em último caso, mediante visita in loco de técnico habilitado.
10.1.8 O suporte telefônico, embora disponibilizado pela CONTRATADA, somente será prestado
caso o interlocutor do CONTRATANTE que tenha cumprido com a etapa descrita na cláusula
6.1.10 do presente contrato.
10.1.9 Em nenhuma hipótese a CONTRATADA se responsabilizará por qualquer alteração ou
modificação dos softwares realizada por pessoas não credenciadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
11.1 A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará
válida se tornadas conhecidas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se
aderirá, passando a fazer parte dele.

CLÁUSULA DÉCIMA -SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1 A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 ensejará a
rescisão do contrato:
a) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.
b) Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de comunicação por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
c) Em caso de inadimplemento superior a noventa dias, a execução do presente contrato poderá
ser suspensa.
d) Rescindido ou distratado o contrato, a empresa contratada deverá disponibilizar ou extrair
dos servidores da contratada, em formato txt. Fluído este prazo cessam as obrigações da
contratada quanto ao armazenamento de eventuais bases de dados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
13.1 Em caso de inexecução, total ou parcial do presente contrato, serão aplicadas as
penalidades dispostas no Edital, as quais se tornam parte integrante da presente minuta
contratual.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 As partes de comum e recíproco acordo, elegem o foro da comarca de São Domingos - SC
para dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda deste presente contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 02 (duas)
vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 2 (duas) testemunhas.
..... de .............. de 2020.

____________________________
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS- SC
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
___________________________
EMPRESA VENCEDORA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
_______________________________

__________________________________ Nome/RG:

Nome/RG:
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São Francisco do Sul
Prefeitura
CLASSIFICAÇÃO PROCESSO SELETIVO 004_2021

Publicação Nº 3123913

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
DO PROCESSO SELETIVO 004/2021
A Secretária Municipal de Educação da Prefeitura de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a CLASSIFICAÇÃO do Processo Seletivo nº 004/2021.
Função: PROFESSOR DE MATEMÁTICA - habilitados
Classificação
1°
2°
3°
4°
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Nome
LUIS VALBER RIOS ARCANJO
LANDECIR ALVES DE ALBUQUERQUE
THAIS CLARA DA COSTA HAVEROTH
WAGNER OSINSKI
LUIS CARLOS ROIKA
ADRIAN VIEIRA DE FREITAS
LUIZ MARTINHO LANNER MONTEIRO
PATRÍCIA DE ALMEIDA PAULI
ALEF RENAN DOS SANTOS
NAJLA SAID PALERMO AIRES

Inscrição
16588/2021
16932/2021
16810/2021
16584/2021
16882/2021
16889/2021

Pontuação
36
32,6
32,2
23,4
23
22,8

16924/2021

17,4

16842/2021
16820/2021
16585/2021

14,8
14,2
14

Inscrição

Pontuação

16847/2021

2

16686/2021

1

16925/2021

1

Inscrição
16829/2021
16825/2021
16443/2021

Pontuação
32,4
24,6
23,2

16668/2021

23

16581/2021
16447/2021

22,2
14,4

16445/2021

14,4

16836/2021

14

Inscrição
16560/2021

Pontuação
1

Inscrição
16435/2021
16837/2021
16818/2021

Pontuação
14,4
14
14

Função: PROFESSOR DE MATEMÁTICA - não habilitados
Classificação
1°
2°
3°

Nome
MARIA CECÍLIA FIGUEIREDO DE
FAVARI SILVERIO
RAFEL HENRIQUE MARTINS DE
ALMEIDA
BRUNO DA SILVA ESMERALDINO

Função: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - habilitados
Classificação
1°
2°
3°
4°
5º
6º
7º
8º

Nome
JESUANE DE LUCAS FREITAS
RAIMUNDO BRAGA PEREIRA
JUREMA ANDREIA DA SILVA
ANA BORGES DOS SANTOS GONÇALVES
ANDERSON SPIER GOMES
VÂNIA GONÇALVES
SANDRA APARECIDA DA SILVA
MAXIMO ROSA
DEBORA MAYUMI SASAKI

Função: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - não habilitados
Classificação
1°

Nome
SUSANA FÁTIMA STÄHELIN

Função: PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA - habilitados
Classificação
1°
2°
3°

Nome
EDUARDA MÜLLER
ELTON CARLOS DE ARAÚJO ALVES
VIVIAN DE SOUZA MONTEIRO

Função: PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA - não habilitados
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Classificação
1°
2º
3º
4º

Nome
NATALIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
NATALIA DE OLIVIERA GONÇALVES
GIOVANA MARTOVICZ DOS SANTOS
IZAURA FERREIRA DE MIRANDA

Inscrição
16834/2021
16835/2021
16905/2021
16587/2021

Página 1470
Pontuação
2
2
1
1

INSCRIÇÃO INDEFERIDA
Nome

Inscrição

LUIZ CARLOS GREBER

16931/2021

LUIZ CARLOS GREBER

16930/2021

EDSON PAMMER
VIEIRA

16577/2021

São Francisco do Sul – SC, 28 de Junho de 2021.
RODRIGO GRAF
Secretário Municipal de Educação
São Francisco do Sul,SC / Fone/Fax (47) 3471-2245

DECRETO Nº 3.661/2021

Publicação Nº 3123532

DECRETO Nº 3.661, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
DELEGA ATRIBUIÇÕES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, NA FORMA QUE ESPECIFICA.
O Prefeito Municipal de São Francisco do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59, inciso VI, art. 60 e art. 84,
todos da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o inciso III do art. 58 e art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações,
DECRETA:
Art. 1º Fica delegada à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, a expedição atos administrativos, para designação de
fiscais dos contratos administrativos firmados entre a Administração Pública Direta e Indireta, denominada contratante e pessoas jurídicas
e físicas, denominadas contratadas, sendo os fiscais servidores devidamente indicados pelos Gestores Municipais, dos contratos pertinentes
à sua pasta.
§1º Os servidores a serem indicados para fiscais dos contratos administrativos poderão ser de cargos de provimento efetivo ou comissionado, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, mantidos pelo Poder Executivo Municipal.
§2º A delegação prevista no Art. 1º deste Decreto, deverá ser executada mediante portaria, conforme inciso II, do Art. 84 da Lei Orgânica
do Município.
Art. 2º Para fins de solicitação da portaria junto à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, deverá conter o Termo de
Ciência e Concordância do servidor designado, devidamente assinado, conforme Anexo I.
Art. 3º Os demais atos administrativos permanecem como atribuição exclusiva do Chefe do Poder Executivo.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.
São Francisco do Sul – SC, 25 de junho de 2021.
GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO
Prefeito Municipal
Procuradoria-Geral do Município

Publicada em ____/____/_____. Edição DOM nº _______.

ANEXO I - DECRETO Nº 3.661, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA
Eu ..................................................................................... (descrever nome completo), servidor ............................................. (descrever função/cargo), ocupante do ........................., (descrever cargo ou função), de provimento ................ (efetivo ou comissionado),
sob o CPF de nº ............................. , matrícula nº ........................., atuando na Secretaria Municipal de ...................... (descrever Entidade), estou ciente e concordo com a minha designação através de portaria, para exercer as atribuições de fiscal do contrato administrativo
firmado entre a ..................................................................................... (descrever entidade Prefeitura Municipal/Fundo/Fundação), e
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a .............................................................................. (descrever empresa/pessoa física), referente ao ..............................................
(descrever nº, ano e se é processo licitatório/dispensa/inexigibilidade), que tem por objeto ............................... (descrever), conforme
Art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993.
São Francisco do Sul, ..... de ..................., de 20xx.
(local e data)
.....................................................
(Nome completo)
(Cargo/Função)

DECRETO Nº 3.662/2021

Publicação Nº 3123540

DECRETO Nº 3.662, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO.
O Prefeito Municipal de São Francisco do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 59, inciso VI, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), ao orçamento do corrente exercício, de
conformidade com inciso I do art. 7º da Lei Municipal nº 2.372, de 18 de dezembro de 2020, que aprovou o orçamento para o exercício de
2021, combinado com o inciso III, §1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, na seguinte dotação orçamentária:
06 - Departamento Municipal de Trânsito
001 - Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito
2009 - Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Trânsito
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações diretas
01120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura ........................................................ R$ 50.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO .......................................................................... R$ 50.000,00
Art. 2º Como fonte de recursos para abertura do Crédito Suplementar que trata o art. 1º, deste Decreto, serão utilizados os recursos provenientes de anulação parcial da seguinte dotação orçamentária.
11 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
001 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
2075 - Manutenção da Frota Municipal
3400000000000000000 - Despesas de capital
3440000000000000000 - Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações Diretas
01120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura ........................................................ R$ 50.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO ...................................................................................... R$ 50.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
São Francisco do Sul – SC, 25 de junho de 2021.
GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO
Prefeito Municipal
Secretaria Municipal de Finanças

Publicado em ___/___/______. Edição DOM nº ______.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
DECRETO Nº 3.662, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
O presente Decreto tem por finalidade a transposição do valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), com a Fonte de Recursos 01120000 Convênio de Trânsito Prefeitura, do elemento de despesa 34490 - Investimentos, para o elemento 33390 - Outras Despesas Correntes, que
será utilizado para empenhar as despesas com tarifas bancárias.
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São Francisco do Sul – SC, 25 de junho de 2021.
GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO
Prefeito Municipal

EXTRATO CONT. 010-2021-FMAS IL. 005-2021 VIAÇÃO VERDES MARES

Publicação Nº 3123885

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL–SC
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº: 010/2021 FMAS
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
Contratada: Viação Verdes Mares
Valor: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), sendo R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos)
Vigência: Início: 24/06/2021 Término: 23/06/2022
Licitação nº 005/2021 – INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO - FMAS
Objeto: Aquisição de 2000 (dois mil) passes de transporte rodoviário municipal urbanos, para concessão de benefício eventual de transporte, para pessoas em situação de vulnerabilidade social, atendidas nos serviços sociais do município, de responsabilidade do fundo municipal
de assistência social – FMAS
São Francisco do Sul, 24 de junho 2021
Sandro Maier Cardoso
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO 014 DE 2021 DIRETORIA

Publicação Nº 3124246

RESOLUÇÃO CMAS nº 014, de 16 de abril de 2021.
Dispõe sobre a composição da Diretoria do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de São Francisco do Sul, mandato 2018/2020.
O Conselho Municipal da Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pela Lei Municipal
1758/15 e;
Considerando: o Decreto Municipal nº 2491, de 21 de setembro de 2016;
RESOLVE:
Art. 1º APROVAR, em reunião extraordinária do Conselho Municipal da Assistência Social, realizada no dia 16 de abril de 2021 a composição
da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social de São Francisco do Sul para o mandato 2018/2020, ficando assim constituída:
a) Presidente: (...)
b) Vice-Presidente: (...)
c) Secretário Geral: Geraldo Luciano Nascimento (NR)
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Paulo Cesar Pereira
Presidente do CMAS
Decreto nº 3.294 de 17 de fevereiro de 2020.
Publicada em: ____/______/_______. Edição DOM nº____________

RESOLUÇÃO 015 DE 2021 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Publicação Nº 3124031

RESOLUÇÃO CMAS nº 015, de 17 de maio de 2021.
Dispõe sobre a alteração da Resolução nº 012/2021 que aprova o Edital de Convocação nº 001/2021, do Fórum de Eleição da Sociedade
Civil para composição do CMAS – Gestão 2021/2023 e dá outras providências.
O Conselho Municipal da Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pela Lei Municipal
1758/15 e sua alteração;
Considerando em cumprir as Lei Municipais nº 1758, de 30 de setembro de 2015 e nº 2.366, de 15 de dezembro de 2021, que dispõe sobre
o Sistema Municipal de Assistência Social.
Considerando a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, realizada no dia 17 de maio de 2021;
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RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR a Resolução nº 012/2021 que aprova o Edital de Convocação nº 001/2021, do Fórum de Eleição da Sociedade Civil para
composição do CMAS – Gestão 2021/2023:
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CMAS/SFS - Nº 001, DE 08 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre a convocação para o “Fórum de Eleição da Sociedade Civil no CMAS – Gestão 2021/2023”.
O Conselho Municipal de Assistência Social, através de seu presidente, Sr. Paulo César Pereira, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas, CONVOCA as entidades de Assistência Social, legalmente constituídas há mais de 01 (um) ano, situadas em São Francisco do
Sul, os trabalhadores do SUAS do setor não governamental e os representantes de usuários ou de organização de usuários para eleição da
composição do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, Gestão 2021/2023.
O CMAS/SFS, de acordo com as Leis nº 1758, de 30 de setembro de 2015 e nº 2.366, de 15 de dezembro de 2020, será constituído por 12
(doze) membros titulares, sendo 06 (seis) representantes governamentais indicados pelo Executivo Municipal e 06 (seis) representantes da
Sociedade Civil, com os respectivos suplentes, eleitos em fórum próprio, conforme estabelecido a seguir:
I - Representantes governamentais:
a) 02 (dois) representantes da SMAS;
b) 04 (quatro) representantes de Secretarias correlatas a Política Nacional de Assistência Social;
II - Representantes da Sociedade Civil:
a) 02 (duas) entidades de Assistência Social, prestadoras de serviços de assessoramento ou de defesa de direitos;
b) 02 (dois) representantes dos trabalhadores do SUAS do setor não governamental - aquele representante que atua na área de Assistência
Social de forma organizada;
c) 02 (dois) representantes de usuários ou de organização de usuários.
a) As entidades de assistência social terão o período do dia 12 de abril a 14 de maio de 2021 e 18 de maio a 02 de junho de 2021 para
apresentar pedido de habilitação como eleitoras ou candidatos(as) e eleitoras no processo eleitoral, no horário das 08:00 às 14:00 horas,
na Secretaria Executiva dos Conselhos, na Rua Coronel Oliveira, 274 - Centro e apresentar os seguintes documentos ou através do e-mail
conselhos@saofranciscodosul.sc.gov.br:
I. Cópia do Estatuto da Instituição aprovado e registrado em cartório;
II. Cópia da Ata da eleição da última Diretoria;
III. Ficha de Inscrição assinada pelo Responsável Legal (Anexo I).
b) Os trabalhadores do SUAS do setor não governamental terão o período do dia 12 de abril a 14 de maio de 2021 e 18 de maio a 02 de
junho de 2021 para apresentar pedido de habilitação como eleitores ou candidatos(as) e eleitores no processo eleitoral, no horário das
08:00 às 14:00 horas, na Secretaria Executiva dos Conselhos, na Rua Coronel Oliveira, 274 - Centro e apresentar os seguintes documentos
ou através do e-mail conselhos@saofranciscodosul.sc.gov.br:
I. Cópia do seu documento de Identidade e CPF;
II. Cópia do seu documento de Registro Profissional;
III. Ficha de Inscrição assinada pelo Responsável Legal (Anexo II).
c) Os representantes de usuários ou de organização de usuários terão o período do dia 12 de abril a 14 de maio de 2021 e 18 de maio a 02
de junho de 2021 para apresentar pedido de habilitação como eleitores ou candidatos(as) e eleitores no processo eleitoral, nos equipamentos da assistência social e apresentar os seguintes documentos ou através do e-mail conselhos@saofranciscodosul.sc.gov.br:
I. Cópia do seu documento de Identidade e CPF;
II. Ficha de Inscrição (preenchida nos equipamentos da assistência social - Anexos III e IV).
Para fins de inscrição das candidaturas, entende-se como:
I – Representantes de usuários: pessoas vinculadas aos projetos serviços e benefícios socioassistenciais, organizados sob a forma de
associações, movimentos sociais, fóruns ou outros grupos organizados sob diferentes formas de constituição jurídica ou social de âmbito
municipal; Organizações de usuários - aquelas juridicamente constituídas, que tenham, estatutariamente, entre seus objetivos a defesa dos
direitos de indivíduos e grupos vinculados à PNAS.
II- Entidades de assistência social: todas as que estejam regularmente inscritas no CMAS caracterizadas como entidades de atendimento,
assessoramento ou defesa de direitos, ou ainda, entidades que tenham inscrição válida de projetos, programas ou serviços de Assistência
Social.
III - Trabalhadores do SUAS: Organizações representativas de trabalhadores da área da
Assistência Social, associações de trabalhadores, sindicatos, federações, centrais sindicais, conselhos de profissões regulamentadas que
organizam, defendem ou representam os interesses dos trabalhadores que atuam institucionalmente na Política de Assistência Social.
Todas as documentações que envolverão o processo eleitoral do CMAS, ficará sob
guarda na Secretaria-Executiva do órgão, para qualquer averiguação, se assim for necessário.
Os segmentos da sociedade civil habilitados como candidatos (as) e eleitores, para requerer sua representação junto ao CMAS, ou somente
eleitores, deverão participar da eleição que ocorrerá no dia do “Fórum de Escolha da Representação da Sociedade Civil para compor o CMAS
de São Francisco do Sul Gestão 2021/2023” que será transmitida por web conferência no dia 16 de maio de 2021, com início às 09:00 horas,
sendo transmitido de forma remota através do Aplicativo Skype, link de acesso: https://join.skype.com/qg8PPxgxvXdt.
O processo eleitoral será realizado pela Comissão Eleitoral, composta por 04 (quatro) membros da sociedade civil que coordenará todo
o processo eleitoral, com apoio técnico da secretaria executiva do conselho, conforme Resolução CMAS nº 008/2021, onde deflagrou o
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anúncio do processo eleitoral.
Cabe a Comissão Eleitoral as seguintes responsabilidades e atribuições:
• Analisar a documentação dos representantes ou organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor postulantes à habilitação;
• Habilitar ou não as entidades de representantes ou organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos
trabalhadores do setor, ou suas representações em conformidade com a Lei Municipal nº 1758/2015, Art. 9º;
• Divulgar os representantes ou organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor,
habilitadas e não habilitadas ao processo de eleição;
• Analisar, julgar e divulgar as deliberações sobre recursos dos representantes ou organizações de usuários, das entidades e organizações
de assistência social e dos trabalhadores do setor que requererem revisão das decisões da habilitação;
• Registrar todos os atos e decisões da Comissão Eleitoral em arquivo próprio de eleições do Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS;
• Providenciar todo o material para o processo eleitoral: por segmentos: Das entidades de representantes ou organizações de usuários, das
entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor;
• Lavrar a Ata Final com os resultados e encaminhar os resultados ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
O processo eleitoral dar-se-á através do Regulamento do Processo de Eleição – CMAS 2021/2023, aprovado previamente pelo Conselho e
pela plenária no dia do Fórum.
A divulgação dos resultados por segmentos serão divulgados no quadro mural da Secretaria de Assistência Social e no site da Prefeitura de
São Francisco do Sul, a partir do dia 16 de junho de 2021, através de listagem fixada no mesmo local de publicação do presente Edital, Rua
Coronel Oliveira, 274 – Centro.
Outras informações poderão ser obtidas através do e-mail: conselhos@saofranciscodosul.sc.gov.br, ou pelo telefone (47) 3444-5690.
CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL:
DATA

ATIVIDADE
O Processo Eleitoral foi iniciado, após deliberação em reunião plenária que nomeou uma Comissão Eleitoral,
composta por 04(quatro) representantes da sociedade civil e apoio técnico da Secretaria Executiva do CMAS que
coordenará todo o processo eleitoral - Resolução nº 008 de 05 de abril de 2021.

05/04/2021
12/04/2021 a 14/05/2021
e
18/05/2021 a
02/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
08/06/2021 a 10/06/2021
11/06/2021
11/06/2021

16/06/2021
16/06/2021
21/06/2021

Prazo para apresentar pedido de habilitação, bem como a documentação exigida no Edital, junto à Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social, no endereço: Rua: Coronel Oliveira, 274 – Centro ou equipamentos da assistência social.
Análise dos pedidos de habilitação pela Comissão Eleitoral.
Publicação em quadro mural da Secretaria de Assistência Social da relação das entidades não habilitadas (caso
houver) com as respectivas justificativas, no endereço: Rua: Coronel Oliveira, 274 – Centro e no site da Prefeitura
Municipal de SFS.
Prazo para as entidades e organizações não habilitadas apresentar recurso junto à Comissão Eleitoral, no endereço:
Rua: Coronel Oliveira, 274 – Centro.
Análise dos recursos pela Comissão Eleitoral.
Publicação Final no quadro mural Secretaria de Assistência Social e no site da Prefeitura de SFS do Ato de Homologação da relação de representantes ou organizações de usuários, das entidades de assistência social e de trabalhadores(as) do SUAS, como candidatas e eleitores, bem como o resultado do julgamento dos recursos. No endereço:
Rua: Coronel Oliveira, 274 – Centro.
O Fórum de Eleição será realizado no dia 26 de maio de 2021, com início às 09:00 horas, sendo transmitido de
forma remota através do Aplicativo Skype, link de acesso: https://join.skype.com/qg8PPxgxvXdt.
Publicação no quadro mural da Secretaria de Assistência Social e no site da Prefeitura de SFS do resultado da eleição, para a gestão: 2021/2023.
A posse dos(as) conselheiros(as) do Conselho Municipal de Assistência Social da Gestão: 2021/2023, ocorrerá em
reunião ordinária do CMAS, sendo transmitido de forma remota através do Aplicativo Skype, link de acesso: https://
join.skype.com/MlEnOhSN6EUa.

São Francisco do Sul, 17 de maio de 2021.
Paulo Cesar Pereira
Presidente do CMAS
Decreto nº 3.294 de 17 de fevereiro de 2020.
ANEXO I
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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À Comissão Eleitoral - Eleição para Sociedade Civil CMAS – Biênio 2021/2023
O(A) ______________________________________________________________ ,
vem requerer habilitação para concorrer às eleições das organizações da sociedade
civil deste Conselho, para o biênio 2018/2020, na condição de:
( ) Candidato(a) e eleitor(a) ( ) Somente como eleitor(a)
Endereço:___________________________________________________ Nº: _________
Bairro:________________________________________ CEP: _____________________
Cidade:_________________________________________________________UF:______
Telefone: __________________________ E-Mail: _______________________________
Responsável: ____________________________________________________________
Tipo de Atividade: _________________________________________________________
CNPJ: ______________________________
Representantes:
Nome do Titular: _____________________________________________________
RG: ________________________ CPF:__________________________________
Telefones: ____________________E-mail: ________________________________
Nome do Suplente: _________________________________________________
RG: ________________________ CPF:_________________________________
Telefones: ____________________E-mail: ________________________________
Responsabilizo-me pela veracidade das informações constantes neste requerimento e documentos anexos.
São Francisco do Sul, _____ de ________ de 2021.
Representante Legal
ANEXO II
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
ORGANIZAÇÕES DOS TRABALHADORES DO SUAS
À Comissão Eleitoral - Eleição para Sociedade Civil CMAS – Biênio 2021/2023
O(A) ______________________________________________________________ ,
vem requerer habilitação para concorrer às eleições das organizações da sociedade
civil deste Conselho, para o biênio 2018/2020, na condição de:
( ) Candidato(a) e eleitor(a) ( ) Somente como eleitor(a)
Trabalhador do SUAS: _____________________________________________________
Área de atuação:__________________________________________________________
Tipo de vínculo (CLT, contrato temporário, prestador de serviço autônomo): ___________
Entidade:________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________Nº: _________
Bairro:______________________________________________ CEP: _______________
Cidade:________________________________________________________ UF:______
Telefone: __________________________ E-Mail: _______________________________
Responsabilizo-me pela veracidade das informações constantes neste requerimento e documentos anexos.
São Francisco do Sul, _____ de ________ de 2021.
Representante Legal
ANEXO III
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS(AS)/ REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS(AS)
À Comissão Eleitoral - Eleição para Sociedade Civil CMAS – Biênio 2021/2023
O(A) ______________________________________________________________ ,
vem requerer habilitação para concorrer às eleições das organizações da sociedade
civil deste Conselho, para o biênio 2018/2020, na condição de:
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( ) Candidato(a) e eleitor(a) ( ) Somente como eleitor(a)
Nome: __________________________________________________________________
RG: _________________________ CPF:__________________________________
Telefones: ____________________E-mail: _____________________________________
Endereço: _______________________________________________Nº: _____________
Bairro:________________________________________ CEP: _____________________
Cidade:________________________________________________________ UF:______
Responsabilizo-me pela veracidade das informações constantes neste requerimento e documentos anexos.
São Francisco do Sul, _____ de ________ de 2021.
Representante
ANEXO IV
DECLARAÇÃO
À Comissão Eleitoral - Eleição para Sociedade Civil CMAS – Biênio 2021/2023
Eu,_____________________________________________, RG nº _________________,
Coordenador(a) ou técnico(a) de referência do(a) _____________________________________ (identificação da instituição ou órgão público) declaro para os devidos fins que o(a) senhor(a)_______________________________________, RG nº___________________, participa regularmente, na condição de usuário(a) deste equipamento.
Por ser verdade, firmo a presente.
São Francisco do Sul, _____ de ________ de 2021.
Assinatura do coordenador(a) ou técnico(a)
Instituição/Órgão

RESOLUÇÃO 016 DE 2021 REPROGRAMAÇÃO

Publicação Nº 3124033

RESOLUÇÃO CMAS nº 016, de 27 de maio de 2021.
Dispõe sobre a Aprovação da Reprogramação Parcial de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social e do Fundo Nacional da Assistência Social e dá outras providências.
O Conselho Municipal da Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pela Lei Municipal
1758/15 e;
Considerando em cumprir a Lei Municipal nº 1758, de 30 de setembro de 2015 e suas alterações, que dispõe sobre o Sistema Municipal de
Assistência Social.
Considerando a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, realizada no dia 27 de maio de 2021;
RESOLVE:
Art. 1º APROVAR a Reprogramação Parcial de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social e do Fundo Nacional da Assistência Social,
para o cofinanciamento dos Serviços do Sistema Único de Assistência Social, no município de São Francisco do Sul, a serem reprogramados
no exercício de 2021, conforme planilha em anexo.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Paulo Cesar Pereira
Presidente do CMAS
Decreto nº 3.294 de 17 de fevereiro de 2020.
Publicada em: ____/______/_______. Edição DOM nº____________

RESOLUÇÃO 017 DE 2021 COMISSÃO PROVISÓRIA

Publicação Nº 3124035

RESOLUÇÃO CMAS nº 017, de 27 de maio de 2021.
Dispõe sobre a revogação e substituição da Resolução nº 008, de 05 de abril de 2021, que dispõe sobre a criação da Comissão Provisória
para Eleição da Sociedade Civil no CMAS - Gestão 2021/2023 e dá outras providências:
O Conselho Municipal da Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pela Lei Municipal
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1758/15 e;
Considerando em cumprir a Lei Municipal nº 1758, de 30 de setembro de 2015, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Assistência Social.
Considerando a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, realizada no dia 27 de maio de 2021, com registro em
ATA de nº 010/2021;
RESOLVE:
Art. 1º REVOGAR e substituir a Resolução nº 008, de 05 de abril de 2021, que dispõe sobre a criação da Comissão Provisória para Eleição
da Sociedade Civil no CMAS - Gestão 2021/2023, ficando assim constituída:
a) Paulo César Pereira - Associação de Pais e Amigos Excepcionais;
b) José Wilson Della Giustina - Associação de Aposentados e Pensionistas de SFS;
c) Eduardo Luiz Valentim do Rosário - Comunidade Terapêutica Abrigo Divina Misericórdia;
d) Fabricio da Costa Moreira - Comunidade Terapêutica KAIRÓS
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Paulo Cesar Pereira
Presidente do CMAS
Decreto nº 3.294 de 17 de fevereiro de 2020.
Publicada em: ____/______/_______. Edição DOM nº____________

RESOLUÇÃO 018 DE 2021 CONFERÊNCIA

Publicação Nº 3124036

RESOLUÇÃO CMAS nº 018, de 27 de maio de 2021.
Dispõe sobre a aprovação da convocação extraordinária da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social do município de São Francisco
do Sul e dá outras providências.
O Conselho Municipal da Assistência Social de São Francisco do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e Lei Municipal nº 1758/2015 que dispõe sobre a Política Municipal
de Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social;
Considerando, que a participação direta dos usuários(as) da política de assistência social, trabalhadores do SUAS e entidades da rede socioassistencial é fundamento do Estado Democrático Brasileiro, conforme Art. 1º da Constituição Federal.
Considerando que a participação social da população, em especial dos usuários(as) da Política de Assistência Social é estruturante, conforme
artigo 204 da Constituição Federal, conforme inciso II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação
das políticas e no controle das ações em todos os níveis.
Considerando que as Conferências estão previstas na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993,
com a atribuição de avaliar e conferir a Política Municipal de Assistência Social e definir propostas para o aprimoramento e implementação
do SUAS, no âmbito municipal, estadual e nacional.
Considerando, que o fortalecimento da relação democrática entre estado e sociedade civil e o se constitui como uma das diretrizes estruturantes da gestão do SUAS, conforme art. 5º da NOB SUAS 2012.
Considerando, que as Conferências de Assistência Social estão previstas no Art. 12. Constituem responsabilidades comuns à União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, VIII - realizar, em conjunto com os conselhos de assistência social, as conferências de assistência social;
Considerando que o processo conferencial fortalece o diálogo entre governo e sociedade civil, bem como o conselho municipal de assistência
social e o controle social, e que exige trazer a participação dos usuários(as) para a centralidade do debate da política da assistência social;
Considerando, a Convocação da Conferência Nacional Democrática de Assistência Social: “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social”, convocada por organizações e movimentos
sociais no âmbito nacional;
Considerando, a Convocação da 13ª Conferência Estadual de Assistência Social, convocada pelo CEAS/SC, Resolução Nº 08, de 10 de abril
de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º - APROVAR, em reunião extraordinária realizada no dia 27 de maio de 2021, a convocação extraordinária da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social do município de São Francisco do Sul, com a atribuição de avaliar e conferir a execução e implementação da Política
Municipal de Assistência Social, em relação aos equipamentos, recursos humanos, oferta dos serviços socioassistenciais, financiamento,
participação social entre outros.
Art. 2º - A 11ª Conferência Municipal de Assistência Social acontecerá no dia 25 do mês de agosto, do corrente ano, com horário e formato
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ainda a definir, conforme programação que será divulgada e publicizada pela Comissão da Conferência.
Art. 3º - A Conferência Municipal de Assistência Social terá como tema “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social”, e debaterá os 05 Eixos Temáticos, que seguem:
1 – A Proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades;
2 – Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a
garantia dos direitos socioassistenciais;
3 – Controle Social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários;
4 – Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de
direitos socioassistenciais e proteção social.
5 – Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e Emergências.
Art. 4º - A Comissão Organizadora da Conferência Municipal será formada pelos seguintes membros:
a) Alexandre Deucher (CMAS – representante da sociedade civil);
b) Fábio da Costa (CMAS – representante do Governamental);
c) José Wilson Della Giustina (CMAS – representante da sociedade civil);
d) Paulo César Oliveira (CMAS – representante da sociedade civil);
e) Sérgio Roberto da Silveira (CMAS – representante do Governamental);
j) Ludemila Aparecida Rosa (Representante da Gestão de Assistência Social);
k) Priscila Aparecida Gomes (Servidora da Secretaria de Assistência Social);
Art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Paulo Cesar Pereira
Presidente do CMAS
Decreto nº 3.294 de 17 de fevereiro de 2020.
Publicada em: ____/______/_______. Edição DOM nº____________

RESOLUÇÃO 019 DE 2021 ALTERA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Publicação Nº 3124039

RESOLUÇÃO CMAS nº 019, de 27 de maio de 2021.
Dispõe sobre a alteração das Resoluções nº 012/2021 e nº 015/2021 que aprova o Edital de Convocação nº 001/2021, do Fórum de Eleição
da Sociedade Civil para composição do CMAS – Gestão 2021/2023 e dá outras providências.
O Conselho Municipal da Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pela Lei Municipal
1758/15 e sua alteração;
Considerando em cumprir as Lei Municipais nº 1758, de 30 de setembro de 2015 e nº 2.366, de 15 de dezembro de 2021, que dispõe sobre
o Sistema Municipal de Assistência Social.
Considerando a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, realizada no dia 17 de maio de 2021;
RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR as Resoluções nº 012/2021 e nº 015/2021 que aprova o Edital de Convocação nº 001/2021, do Fórum de Eleição da Sociedade Civil para composição do CMAS – Gestão 2021/2023:
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CMAS/SFS - Nº 001, DE 08 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre a convocação para o “Fórum de Eleição da Sociedade Civil no CMAS – Gestão 2021/2023”.
O Conselho Municipal de Assistência Social, através de seu presidente, Sr. Paulo César Pereira, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas, CONVOCA as entidades de Assistência Social, legalmente constituídas há mais de 01 (um) ano, situadas em São Francisco do
Sul, os trabalhadores do SUAS do setor não governamental e os representantes de usuários ou de organização de usuários para eleição da
composição do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, Gestão 2021/2023.
O CMAS/SFS, de acordo com as Leis nº 1758, de 30 de setembro de 2015 e nº 2.366, de 15 de dezembro de 2020, será constituído por 12
(doze) membros titulares, sendo 06 (seis) representantes governamentais indicados pelo Executivo Municipal e 06 (seis) representantes da
Sociedade Civil, com os respectivos suplentes, eleitos em fórum próprio, conforme estabelecido a seguir:
I - Representantes governamentais:
a) 02 (dois) representantes da SMAS;
b) 04 (quatro) representantes de Secretarias correlatas a Política Nacional de Assistência Social;
II - Representantes da Sociedade Civil:
a) 02 (duas) entidades de Assistência Social, prestadoras de serviços de assessoramento ou de defesa de direitos;
b) 02 (dois) representantes dos trabalhadores do SUAS do setor não governamental - aquele representante que atua na área de Assistência
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Social de forma organizada;
c) 02 (dois) representantes de usuários ou de organização de usuários.
a) As entidades de assistência social terão o período do dia 12 de abril a 14 de maio de 2021 e 18 de maio a 02 de junho de 2021 para
apresentar pedido de habilitação como eleitoras ou candidatos(as) e eleitoras no processo eleitoral, no horário das 08:00 às 14:00 horas,
na Secretaria Executiva dos Conselhos, na Rua Coronel Oliveira, 274 - Centro e apresentar os seguintes documentos ou através do e-mail
conselhos@saofranciscodosul.sc.gov.br:
I. Cópia do Estatuto da Instituição aprovado e registrado em cartório;
II. Cópia da Ata da eleição da última Diretoria;
III. Ficha de Inscrição assinada pelo Responsável Legal (Anexo I).
b) Os trabalhadores do SUAS do setor não governamental terão o período do dia 12 de abril a 14 de maio de 2021 e 18 de maio a 02 de
junho de 2021 para apresentar pedido de habilitação como eleitores ou candidatos(as) e eleitores no processo eleitoral, no horário das
08:00 às 14:00 horas, na Secretaria Executiva dos Conselhos, na Rua Coronel Oliveira, 274 - Centro e apresentar os seguintes documentos
ou através do e-mail conselhos@saofranciscodosul.sc.gov.br:
I. Cópia do seu documento de Identidade e CPF;
II. Cópia do seu documento de Registro Profissional;
III. Ficha de Inscrição assinada pelo Responsável Legal (Anexo II).
c) Os representantes de usuários ou de organização de usuários terão o período do dia 12 de abril a 14 de maio de 2021 e 18 de maio a 02
de junho de 2021 para apresentar pedido de habilitação como eleitores ou candidatos(as) e eleitores no processo eleitoral, nos equipamentos da assistência social e apresentar os seguintes documentos ou através do e-mail conselhos@saofranciscodosul.sc.gov.br:
I. Cópia do seu documento de Identidade e CPF;
II. Ficha de Inscrição (preenchida nos equipamentos da assistência social - Anexos III e IV).
Para fins de inscrição das candidaturas, entende-se como:
I – Representantes de usuários: pessoas vinculadas aos projetos serviços e benefícios socioassistenciais, organizados sob a forma de
associações, movimentos sociais, fóruns ou outros grupos organizados sob diferentes formas de constituição jurídica ou social de âmbito
municipal; Organizações de usuários - aquelas juridicamente constituídas, que tenham, estatutariamente, entre seus objetivos a defesa dos
direitos de indivíduos e grupos vinculados à PNAS.
II- Entidades de assistência social: todas as que estejam regularmente inscritas no CMAS caracterizadas como entidades de atendimento,
assessoramento ou defesa de direitos, ou ainda, entidades que tenham inscrição válida de projetos, programas ou serviços de Assistência
Social.
III - Trabalhadores do SUAS: Organizações representativas de trabalhadores da área da
Assistência Social, associações de trabalhadores, sindicatos, federações, centrais sindicais, conselhos de profissões regulamentadas que
organizam, defendem ou representam os interesses dos trabalhadores que atuam institucionalmente na Política de Assistência Social.
Todas as documentações que envolverão o processo eleitoral do CMAS, ficará sob
guarda na Secretaria-Executiva do órgão, para qualquer averiguação, se assim for necessário.
Os segmentos da sociedade civil habilitados como candidatos (as) e eleitores, para requerer sua representação junto ao CMAS, ou somente
eleitores, deverão participar da eleição que ocorrerá no dia do “Fórum de Escolha da Representação da Sociedade Civil para compor o CMAS
de São Francisco do Sul Gestão 2021/2023” que será transmitida por web conferência no dia 16 de maio de 2021, com início às 09:00 horas,
sendo transmitido de forma remota através do Aplicativo Skype, link de acesso: https://join.skype.com/qg8PPxgxvXdt.
O processo eleitoral será realizado pela Comissão Eleitoral, composta por 04 (quatro) membros da sociedade civil que coordenará todo o
processo eleitoral, com apoio técnico da secretaria executiva do conselho, conforme Resolução CMAS nº 008/2021, onde deflagrou o anúncio do processo eleitoral.
Cabe a Comissão Eleitoral as seguintes responsabilidades e atribuições:
• Analisar a documentação dos representantes ou organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor postulantes à habilitação;
• Habilitar ou não as entidades de representantes ou organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos
trabalhadores do setor, ou suas representações em conformidade com a Lei Municipal nº 1758/2015, Art. 9º;
• Divulgar os representantes ou organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor,
habilitadas e não habilitadas ao processo de eleição;
• Analisar, julgar e divulgar as deliberações sobre recursos dos representantes ou organizações de usuários, das entidades e organizações
de assistência social e dos trabalhadores do setor que requererem revisão das decisões da habilitação;
• Registrar todos os atos e decisões da Comissão Eleitoral em arquivo próprio de eleições do Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS;
• Providenciar todo o material para o processo eleitoral: por segmentos: Das entidades de representantes ou organizações de usuários, das
entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor;
• Lavrar a Ata Final com os resultados e encaminhar os resultados ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
O processo eleitoral dar-se-á através do Regulamento do Processo de Eleição – CMAS 2021/2023, aprovado previamente pelo Conselho e
pela plenária no dia do Fórum.
A divulgação dos resultados por segmentos serão divulgados no quadro mural da Secretaria de Assistência Social e no site da Prefeitura de
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São Francisco do Sul, a partir do dia 16 de junho de 2021, através de listagem fixada no mesmo local de publicação do presente Edital, Rua
Coronel Oliveira, 274 – Centro.
Outras informações poderão ser obtidas através do e-mail: conselhos@saofranciscodosul.sc.gov.br, ou pelo telefone (47) 3444-5690.
CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL:
DATA

05/04/2021

12/04/2021 a 14/05/2021
e
18/05/2021 a
02/06/2021
07/06/2021
07/06/2021

08/06/2021 a 10/06/2021
11/06/2021

11/06/2021

16/06/2021

ATIVIDADE
O Processo Eleitoral foi iniciado, após deliberação em reunião plenária que
nomeou uma Comissão Eleitoral, composta por 04(quatro) representantes
da sociedade civil e apoio técnico da Secretaria Executiva do CMAS que
coordenará todo o processo eleitoral - Resolução nº 008 de 05 de abril de
2021.
Prazo para apresentar pedido de habilitação, bem como a documentação
exigida no Edital, junto à Secretaria Executiva do Conselho Municipal de
Assistência Social, no endereço: Rua: Coronel Oliveira, 274 – Centro ou
equipamentos da assistência social.
Análise dos pedidos de habilitação pela Comissão Eleitoral.
Publicação em quadro mural da Secretaria de Assistência Social da relação
das entidades não habilitadas (caso houver) com as respectivas justificativas, no endereço: Rua: Coronel Oliveira, 274 – Centro e no site da Prefeitura Municipal de SFS.
Prazo para as entidades e organizações não habilitadas apresentar recurso
junto à Comissão Eleitoral, no endereço: Rua: Coronel Oliveira, 274 – Centro.
Análise dos recursos pela Comissão Eleitoral.
Publicação Final no quadro mural Secretaria de Assistência Social e no
site da Prefeitura de SFS do Ato de Homologação da relação de representantes ou organizações de usuários, das entidades de assistência social e
de trabalhadores(as) do SUAS, como candidatas e eleitores, bem como o
resultado do julgamento dos recursos. No endereço: Rua: Coronel Oliveira,
274 – Centro.
O Fórum de Eleição será realizado no dia 26 de maio de 2021, com início
às 09:00 horas, sendo transmitido de forma remota através do Aplicativo
Skype, link de acesso: https://join.skype.com/qg8PPxgxvXdt.
Publicação no quadro mural da Secretaria de Assistência Social e no site da
Prefeitura de SFS do resultado da eleição, para a gestão: 2021/2023.
A posse dos(as) conselheiros(as) do Conselho Municipal de Assistência Social da Gestão: 2021/2023, ocorrerá em reunião ordinária do CMAS, sendo
transmitido de forma remota através do Aplicativo Skype, link de acesso:
https://join.skype.com/MlEnOhSN6EUa.

16/06/2021

21/06/2021

São Francisco do Sul, 27 de maio de 2021.
Paulo Cesar Pereira
Presidente do CMAS
Decreto nº 3.294 de 17 de fevereiro de 2020.
ANEXO I
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
À Comissão Eleitoral - Eleição para Sociedade Civil CMAS – Biênio 2021/2023
O(A) ______________________________________________________________ ,
vem requerer habilitação para concorrer às eleições das organizações da sociedade
civil deste Conselho, para o biênio 2018/2020, na condição de:
( ) Candidato(a) e eleitor(a) ( ) Somente como eleitor(a)
Endereço:___________________________________________________ Nº: _________
Bairro:________________________________________ CEP: _____________________
Cidade:_________________________________________________________UF:______
Telefone: __________________________ E-Mail: _______________________________
Responsável: ____________________________________________________________
Tipo de Atividade: _________________________________________________________
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CNPJ: ______________________________
Representantes:
Nome do Titular: _____________________________________________________
RG: ________________________ CPF:__________________________________
Telefones: ____________________E-mail: ________________________________
Nome do Suplente: _________________________________________________
RG: ________________________ CPF:_________________________________
Telefones: ____________________E-mail: ________________________________
Responsabilizo-me pela veracidade das informações constantes neste requerimento e documentos anexos.
São Francisco do Sul, _____ de ________ de 2021.
Representante Legal
ANEXO II
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
ORGANIZAÇÕES DOS TRABALHADORES DO SUAS
À Comissão Eleitoral - Eleição para Sociedade Civil CMAS – Biênio 2021/2023
O(A) ______________________________________________________________ ,
vem requerer habilitação para concorrer às eleições das organizações da sociedade
civil deste Conselho, para o biênio 2018/2020, na condição de:
( ) Candidato(a) e eleitor(a) ( ) Somente como eleitor(a)
Trabalhador do SUAS: _____________________________________________________
Área de atuação:__________________________________________________________
Tipo de vínculo (CLT, contrato temporário, prestador de serviço autônomo): ___________
Entidade:________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________Nº: _________
Bairro:______________________________________________ CEP: _______________
Cidade:________________________________________________________ UF:______
Telefone: __________________________ E-Mail: _______________________________
Responsabilizo-me pela veracidade das informações constantes neste requerimento e documentos anexos.
São Francisco do Sul, _____ de ________ de 2021.
Representante Legal
ANEXO III
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS(AS)/ REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS(AS)
À Comissão Eleitoral - Eleição para Sociedade Civil CMAS – Biênio 2021/2023
O(A) ______________________________________________________________ ,
vem requerer habilitação para concorrer às eleições das organizações da sociedade
civil deste Conselho, para o biênio 2018/2020, na condição de:
( ) Candidato(a) e eleitor(a) ( ) Somente como eleitor(a)
Nome: __________________________________________________________________
RG: _________________________ CPF:__________________________________
Telefones: ____________________E-mail: _____________________________________
Endereço: _______________________________________________Nº: _____________
Bairro:________________________________________ CEP: _____________________
Cidade:________________________________________________________ UF:______
Responsabilizo-me pela veracidade das informações constantes neste requerimento e documentos anexos.
São Francisco do Sul, _____ de ________ de 2021.
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Representante
ANEXO IV
DECLARAÇÃO
À Comissão Eleitoral - Eleição para Sociedade Civil CMAS – Biênio 2021/2023
Eu,_____________________________________________, RG nº _________________,
Coordenador(a) ou técnico(a) de referência do(a) _____________________________________ (identificação da instituição ou órgão público) declaro para os devidos fins que o(a) senhor(a)_______________________________________, RG nº___________________, participa regularmente, na condição de usuário(a) deste equipamento.
Por ser verdade, firmo a presente.
São Francisco do Sul, _____ de ________ de 2021.
Assinatura do coordenador(a) ou técnico(a)
Instituição/Órgão
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Paulo Cesar Pereira
Presidente do CMAS
Decreto nº 3.294 de 17 de fevereiro de 2020.
Publicada em: ____/______/_______. Edição DOM nº____________

RESOLUÇÃO 020 DE 2021 PRESIDENTE

Publicação Nº 3124041

RESOLUÇÃO CMAS nº 020, de 21 de junho de 2021.
Dispõe sobre a Presidência Interina do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de São Francisco do Sul, mandato 2018/2020.
O Conselho Municipal da Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pela Lei Municipal
1758/15 e;
Considerando: o Decreto Municipal nº 2491, de 21 de setembro de 2016;
RESOLVE:
Art. 1º APROVAR, em reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social, realizada no dia 21 de junho de 2021 a Presidência
Interina do Conselho Municipal de Assistência Social de São Francisco do Sul do mandato 2021/2023, ficando assim constituída:
a) Presidente: Liliana A. Filgueiras.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Liliana A. Filgueiras
Presidente do CMAS
Publicada em: ____/______/_______. Edição DOM nº____________

RESOLUÇÃO 021 DE 2021 CONFERÊNCIA

Publicação Nº 3124044

RESOLUÇÃO CMAS nº 021, de 21 de junho de 2021.
Dispõe sobre a alteração do Art. 4º da Resolução nº 018, de 27 de maio de 2021 que aprova a convocação da 11ª Conferência Municipal
de Assistência Social do município de São Francisco do Sul e dá outras providências.
O Conselho Municipal da Assistência Social de São Francisco do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e Lei Municipal nº 1758/2015 que dispõe sobre a Política Municipal
de Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social;
Considerando, que a participação direta dos usuários(as) da política de assistência social, trabalhadores do SUAS e entidades da rede socioassistencial é fundamento do Estado Democrático Brasileiro, conforme Art. 1º da Constituição Federal.
Considerando que a participação social da população, em especial dos usuários(as) da Política de Assistência Social é estruturante, conforme
artigo 204 da Constituição Federal, conforme inciso II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação
das políticas e no controle das ações em todos os níveis.
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Considerando que as Conferências estão previstas na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993,
com a atribuição de avaliar e conferir a Política Municipal de Assistência Social e definir propostas para o aprimoramento e implementação
do SUAS, no âmbito municipal, estadual e nacional.
Considerando, que o fortalecimento da relação democrática entre estado e sociedade civil e o se constitui como uma das diretrizes estruturantes da gestão do SUAS, conforme art. 5º da NOB SUAS 2012.
Considerando, que as Conferências de Assistência Social estão previstas no Art. 12. Constituem responsabilidades comuns à União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, VIII - realizar, em conjunto com os conselhos de assistência social, as conferências de assistência social;
Considerando que o processo conferencial fortalece o diálogo entre governo e sociedade civil, bem como o conselho municipal de assistência
social e o controle social, e que exige trazer a participação dos usuários(as) para a centralidade do debate da política da assistência social;
Considerando, a Convocação da Conferência Nacional Democrática de Assistência Social: “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social”, convocada por organizações e movimentos
sociais no âmbito nacional;
Considerando, a Convocação da 13ª Conferência Estadual de Assistência Social, convocada pelo CEAS/SC, Resolução Nº 08, de 10 de abril
de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º - ALTERAR, em reunião ordinária realizada no dia 21 de junho de 2021, o Art. 4º da Resolução nº 018, de 27 de maio de 2021 que
aprova a convocação da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social do município de São Francisco do Sul.
Art. 2º – A Comissão Organizadora da Conferência Municipal será formada pelos seguintes membros:
a) Alexandre Deucher (Convidado - representante da sociedade civil);
b) Fábio da Costa (CMAS – representante Governamental);
c) Liliana A. Filgueiras (CMAS – representante Governamental);
d) Lorene Liz Romão (CMAS – representante da sociedade civil);
e) Lucimere Gomes de Sá (CMAS – representante da sociedade civil);
f) Lucinéia Aparecida Ferreira (CMAS – representante da sociedade civil);
g) Ludemila Aparecida Rosa (Convidado - Representante da Gestão de Assistência Social);
h) Sérgio Roberto da Silveira (CMAS – representante do Governamental) e
i) Paulo César Oliveira (Convidado – representante da sociedade civil);
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Liliana A. Filgueiras
Presidente do CMAS
Resolução nº 020, de 21 de junho de 2021.
Publicada em: ____/______/_______. Edição DOM nº____________

RESOLUÇÃO 022 DE 2021 EMENDA PARLAMENTAR

Publicação Nº 3124045

RESOLUÇÃO CMAS nº 022, de 25 de junho de 2021.
Dispõe sobre a apreciação e aprovação da Emenda Parlamentar para Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS.
O Conselho Municipal da Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pela Lei Municipal
1758/15 e sua alteração;
Considerando em cumprir as Lei Municipais nº 1758, de 30 de setembro de 2015 e nº 2.366, de 15 de dezembro de 2021, que dispõe sobre
o Sistema Municipal de Assistência Social.
Considerando a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, realizada no dia 25 de junho de 2021;
RESOLVE:
Art. 1º APRECIAR E APROVAR a Emenda Parlamentar nº 202181000789, direcionada para Estruturação da Rede de Serviços do Sistema
Único de Assistência Social – SUAS, no valor de R$200.000,00 (duzentos e mil reais), conforme o programa registrado no sistema de gestão
de transferências voluntárias – SIGTV e sua respectiva programação de destinação de recursos para Proteção Social Especial de Alta Complexidade, que segue em anexo a esta Resolução.
Art. 2º – A referida destinação trata-se de recursos vinculados a Unidade de Acolhimento Casa Abrigo Johanna Stammerjohann Fischer.
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Liliana A. Filgueiras
Presidente Interina do CMAS
Publicada em: ____/______/_______. Edição DOM nº____________

RESOLUÇÃO 023 DE 2021 EDITAL DE CONVOCAÇÃO TRABALHADORES DO SUAS

Publicação Nº 3124046

RESOLUÇÃO CMAS nº 023, de 25 de junho de 2021.
Dispõe sobre aprovação do Edital de Convocação nº 002/2021, do Fórum de Eleição da Sociedade Civil, do segmento dos Trabalhadores do
SUAS, não governamentais para composição do CMAS – Gestão 2021/2023 e dá outras providências.
O Conselho Municipal da Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pela Lei Municipal
1758/15 e sua alteração;
Considerando em cumprir as Lei Municipais nº 1758, de 30 de setembro de 2015 e nº 2.366, de 15 de dezembro de 2021, que dispõe sobre
o Sistema Municipal de Assistência Social.
Considerando a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, realizada no dia 25 de junho de 2021;
RESOLVE:
Art. 1º APROVAR o Edital de Convocação nº 002/2021, do Fórum de Eleição da Sociedade Civil, do segmento dos Trabalhadores do SUAS,
não governamentais para composição do CMAS – Gestão 2021/2023:
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CMAS/SFS - Nº 002, DE 25 DE JUNHO DE 2021
Dispõe sobre a convocação do segmento dos Trabalhadores do SUAS para o “Fórum de Eleição da Sociedade Civil no CMAS – Gestão
2021/2023”.
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, CONVOCA os trabalhadores do SUAS do setor
não governamental, para eleição para a composição do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, Gestão 2021/2023.
O CMAS/SFS, de acordo com as Leis nº 1758, de 30 de setembro de 2015 e nº 2.366, de 15 de dezembro de 2020, será constituído por
12 (doze) membros titulares, sendo 06 (seis) representantes governamentais indicados pelo Executivo Municipal e 06 (seis) representantes
da Sociedade Civil, com os respectivos suplentes, eleitos em fórum próprio, conforme já realizado o Edital nº 001/2021 do CMAS, faltando
somente o segmento a seguir:
I - Representantes da Sociedade Civil:
a) 02 (dois) representantes dos trabalhadores do SUAS do setor não governamental - aquele representante que atua na área de Assistência
Social de forma organizada;
a) Os trabalhadores do SUAS do setor não governamental terão o período do dia 28 de junho à 09 de julho de 2021 para apresentar pedido de habilitação como eleitores ou candidatos(as) e eleitores no processo eleitoral, no horário das 08:00 às 14:00 horas, na Secretaria
Executiva dos Conselhos, na Rua Coronel Oliveira, 274 - Centro e apresentar os seguintes documentos ou através do e-mail conselhos@
saofranciscodosul.sc.gov.br:
I. Cópia do seu documento de Identidade e CPF;
II. Cópia do seu documento de Registro Profissional;
III. Ficha de Inscrição assinada pelo Responsável Legal (Anexo I).
Para fins de inscrição das candidaturas, entende-se como:
I – Trabalhadores do SUAS: Organizações representativas de trabalhadores da área da
Assistência Social, associações de trabalhadores, sindicatos, federações, centrais sindicais, conselhos de profissões regulamentadas que
organizam, defendem ou representam os interesses dos trabalhadores que atuam institucionalmente na Política de Assistência Social.
Todas as documentações que envolverão o processo eleitoral do CMAS, ficará sob
guarda na Secretaria-Executiva do órgão, para qualquer averiguação, se assim for necessário.
O segmento da sociedade civil habilitado como candidatos (as) e eleitores, para requerer sua representação junto ao CMAS, ou somente
eleitores, deverão participar da eleição que ocorrerá no dia do “Fórum de Escolha da Representação da Sociedade Civil para compor o CMAS
de São Francisco do Sul Gestão 2021/2023” que será transmitida por web conferência no dia 19 de julho de 2021, com início às 09:00 horas,
sendo transmitido de forma remota através do Aplicativo Skype, link de acesso: https://join.skype.com/qg8PPxgxvXdt.
O processo eleitoral será realizado pela Comissão Eleitoral, composta por 04 (quatro) membros da sociedade civil que coordenará todo
o processo eleitoral, com apoio técnico da Secretaria Executiva do conselho, conforme Resolução CMAS nº 008/2021, onde deflagrou o
anúncio do processo eleitoral.
Cabe a Comissão Eleitoral as seguintes responsabilidades e atribuições:
• Analisar a documentação dos representantes dos trabalhadores do SUAS postulantes à habilitação;
• Habilitar ou não os trabalhadores do SUAS, ou suas representações em conformidade com a Lei Municipal nº 1758/2015, Art. 9º;
• Divulgar os trabalhadores do SUAS, habilitadas e não habilitadas ao processo de eleição;
• Analisar, julgar e divulgar as deliberações sobre recursos dos trabalhadores do SUAS que requererem revisão das decisões da habilitação;
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• Registrar todos os atos e decisões da Comissão Eleitoral em arquivo próprio de eleições do Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS;
• Providenciar todo o material para o processo eleitoral para o segmento dos trabalhadores do SUAS;
• Lavrar a Ata Final com os resultados e encaminhar os resultados ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
O processo eleitoral dar-se-á através do Regulamento do Processo de Eleição – CMAS 2021/2023, aprovado previamente pelo Conselho e
pela plenária no dia do Fórum.
A divulgação dos resultados do segmento será divulgada no quadro mural da Secretaria de Assistência Social e no site da Prefeitura de
São Francisco do Sul, a partir do dia 19 de julho de 2021, através de listagem fixada no mesmo local de publicação do presente Edital, Rua
Coronel Oliveira, 274 – Centro.
Outras informações poderão ser obtidas através do e-mail: conselhos@saofranciscodosul.sc.gov.br, ou pelo telefone (47) 3444-5690.
CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL:
DATA

05/04/2021

28/06/2021 a 09/07/2021
12/07/2021
12/07/2021

13/07/2021 a 15/07/2021
16/07/2021
16/07/2021

19/07/2021

ATIVIDADE
O Processo Eleitoral foi iniciado, após deliberação em reunião plenária que
nomeou uma Comissão Eleitoral, composta por 04(quatro) representantes
da sociedade civil e apoio técnico da Secretaria Executiva do CMAS que
coordenará todo o processo eleitoral - Resolução nº 008 de 05 de abril de
2021.
Prazo para apresentar pedido de habilitação, bem como a documentação
exigida no Edital, junto à Secretaria Executiva do Conselho Municipal de
Assistência Social, no endereço: Rua: Coronel Oliveira, 274 – Centro.
Análise dos pedidos de habilitação pela Comissão Eleitoral.
Publicação em quadro mural da Secretaria de Assistência Social da relação
das entidades não habilitadas (caso houver) com as respectivas justificativas, no endereço: Rua: Coronel Oliveira, 274 – Centro e no site da Prefeitura Municipal de SFS.
Prazo para as organizações não habilitadas apresentar recurso junto à Comissão Eleitoral, no endereço: Rua: Coronel Oliveira, 274 – Centro.
Análise dos recursos pela Comissão Eleitoral.
Publicação Final no quadro mural Secretaria de Assistência Social e no site
da Prefeitura de SFS do Ato de Homologação da relação de trabalhadores(as) do SUAS, como candidatas e eleitores, bem como o resultado do
julgamento dos recursos. No endereço: Rua: Coronel Oliveira, 274 – Centro.
O Fórum de Eleição será realizado no dia 19 de julho de 2021, com início
às 09:00 horas, sendo transmitido de forma remota através do Aplicativo
Skype, link de acesso: https://join.skype.com/qg8PPxgxvXdt.
Publicação no quadro mural da Secretaria de Assistência Social e no site da
Prefeitura de SFS do resultado da eleição, para a gestão: 2021/2023.
A posse dos(as) conselheiros(as) do Conselho Municipal de Assistência Social da Gestão: 2021/2023 deste segmento, ocorrerá em reunião ordinária
do CMAS, com pauta: Eleição e Posse da mesa Diretora, sendo transmitido
de forma remota através do Aplicativo Skype, link de acesso: https://join.
skype.com/MlEnOhSN6EUa.

19/07/2021

26/07/2021

São Francisco do Sul, 25 de junho de 2021.
Liliana A. Filgueiras
Presidente do CMAS
ANEXO I
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
ORGANIZAÇÕES DOS TRABALHADORES DO SUAS
À Comissão Eleitoral - Eleição para Sociedade Civil CMAS – Biênio 2021/2023
O(A) ______________________________________________________________ ,
vem requerer habilitação para concorrer às eleições das organizações da sociedade
civil deste Conselho, para o biênio 2018/2020, na condição de:
( ) Candidato(a) e eleitor(a) ( ) Somente como eleitor(a)
Trabalhador do SUAS: _____________________________________________________
Área de atuação:__________________________________________________________
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Tipo de vínculo (CLT, contrato temporário, prestador de serviço autônomo): ___________
Entidade:________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________Nº: _________
Bairro:______________________________________________ CEP: _______________
Cidade:________________________________________________________ UF:______
Telefone: __________________________ E-Mail: _______________________________
Responsabilizo-me pela veracidade das informações constantes neste requerimento e documentos anexos.
São Francisco do Sul, _____ de ________ de 2021.
Representante Legal
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Liliana A. Filgueiras
Presidente do CMAS
Resolução nº 020, de 21 de junho de 2021.
Publicada em: ____/______/_______. Edição DOM nº____________

RESOLUÇÃO 024 DE 2021 CONFERÊNCIA

Publicação Nº 3124047

RESOLUÇÃO CMAS nº 024, de 25 de junho de 2021.
Dispõe sobre a revogação e substituição da Resolução nº 021, de 21 de junho de 2021 que altera o Art. 4º da Resolução nº 018, de 27
de maio de 2021 que aprova a convocação da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social do município de São Francisco do Sul e dá
outras providências.
O Conselho Municipal da Assistência Social de São Francisco do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e Lei Municipal nº 1758/2015 que dispõe sobre a Política Municipal
de Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social;
Considerando, que a participação direta dos usuários(as) da política de assistência social, trabalhadores do SUAS e entidades da rede socioassistencial é fundamento do Estado Democrático Brasileiro, conforme Art. 1º da Constituição Federal.
Considerando que a participação social da população, em especial dos usuários(as) da Política de Assistência Social é estruturante, conforme
artigo 204 da Constituição Federal, conforme inciso II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação
das políticas e no controle das ações em todos os níveis.
Considerando que as Conferências estão previstas na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993,
com a atribuição de avaliar e conferir a Política Municipal de Assistência Social e definir propostas para o aprimoramento e implementação
do SUAS, no âmbito municipal, estadual e nacional.
Considerando, que o fortalecimento da relação democrática entre estado e sociedade civil e o se constitui como uma das diretrizes estruturantes da gestão do SUAS, conforme art. 5º da NOB SUAS 2012.
Considerando, que as Conferências de Assistência Social estão previstas no Art. 12. Constituem responsabilidades comuns à União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, VIII - realizar, em conjunto com os conselhos de assistência social, as conferências de assistência social;
Considerando que o processo conferencial fortalece o diálogo entre governo e sociedade civil, bem como o conselho municipal de assistência
social e o controle social, e que exige trazer a participação dos usuários(as) para a centralidade do debate da política da assistência social;
Considerando, a Convocação da Conferência Nacional Democrática de Assistência Social: “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social”, convocada por organizações e movimentos
sociais no âmbito nacional;
Considerando, a Convocação da 13ª Conferência Estadual de Assistência Social, convocada pelo CEAS/SC, Resolução Nº 08, de 10 de abril
de 2021.
Considerando, a reunião extraordinária realizada no dia 25 de junho do corrente ano.
RESOLVE:
Art. 1º – REVOGAR E SUBSTITUIR, a Resolução nº 021, de 21 de junho de 2021 que altera o Art. 4º da Resolução nº 018, de 27 de maio
de 2021 que aprova a convocação da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social do município de São Francisco do Sul.
Art. 2º – A Comissão Organizadora da Conferência Municipal será formada pelos seguintes membros:
a) Fábio da Costa (CMAS – representante Governamental);
b) Liliana A. Filgueiras (CMAS – representante Governamental);
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c) Lorene Liz Romão (CMAS – representante da sociedade civil);
d) Lucimere Gomes de Sá (CMAS – representante da sociedade civil);
e) Lucinéia Aparecida Ferreira (CMAS – representante da sociedade civil);
f) Ludemila Aparecida Rosa (Convidado - Representante da Gestão de Assistência Social);
g) Sérgio Roberto da Silveira (CMAS – representante do Governamental) e
h) Paulo César Oliveira (Convidado – representante da sociedade civil);
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Liliana A. Filgueiras
Presidente do CMAS
Resolução nº 020, de 21 de junho de 2021.
Publicada em: ____/______/_______. Edição DOM nº____________

RESOLUÇÃO 025 DE 2021 ASSESSORIA CONFERÊNCIA

Publicação Nº 3124049

RESOLUÇÃO CMAS nº 025, de 25 de junho de 2021.
Dispõe sobre a aprovação de Assessoria Técnica para o desenvolvimento da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social do município
de São Francisco do Sul e dá outras providências.
O Conselho Municipal da Assistência Social de São Francisco do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e Lei Municipal nº 1758/2015 que dispõe sobre a Política Municipal
de Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social;
Considerando, que a participação direta dos usuários(as) da política de assistência social, trabalhadores do SUAS e entidades da rede socioassistencial é fundamento do Estado Democrático Brasileiro, conforme Art. 1º da Constituição Federal.
Considerando que a participação social da população, em especial dos usuários(as) da Política de Assistência Social é estruturante, conforme
artigo 204 da Constituição Federal, conforme inciso II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação
das políticas e no controle das ações em todos os níveis.
Considerando que as Conferências estão previstas na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993,
com a atribuição de avaliar e conferir a Política Municipal de Assistência Social e definir propostas para o aprimoramento e implementação
do SUAS, no âmbito municipal, estadual e nacional.
Considerando, que o fortalecimento da relação democrática entre estado e sociedade civil e o se constitui como uma das diretrizes estruturantes da gestão do SUAS, conforme art. 5º da NOB SUAS 2012.
Considerando, que as Conferências de Assistência Social estão previstas no Art. 12. Constituem responsabilidades comuns à União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, VIII - realizar, em conjunto com os conselhos de assistência social, as conferências de assistência social;
Considerando que o processo conferencial fortalece o diálogo entre governo e sociedade civil, bem como o conselho municipal de assistência
social e o controle social, e que exige trazer a participação dos usuários(as) para a centralidade do debate da política da assistência social;
Considerando, a Convocação da Conferência Nacional Democrática de Assistência Social: “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social”, convocada por organizações e movimentos
sociais no âmbito nacional;
Considerando, a Convocação da 13ª Conferência Estadual de Assistência Social, convocada pelo CEAS/SC, Resolução Nº 08, de 10 de abril
de 2021.
Considerando, a reunião extraordinária realizada no dia 25 de junho do corrente ano.
RESOLVE:
Art. 1º – APROVAR, Assessoria Técnica para o desenvolvimento do Processo da 11ª Conferência da Assistência Social do município de São
Francisco do Sul, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).
Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Liliana A. Filgueiras
Presidente do CMAS
Resolução nº 020, de 21 de junho de 2021.
Publicada em: ____/______/_______. Edição DOM nº____________
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Publicação Nº 3124051

RESOLUÇÃO CMAS nº 026, de 25 de junho de 2021.
Dispõe sobre a apreciação e aprovação do Pleito para Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
O Conselho Municipal da Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pela Lei Municipal
1758/15 e sua alteração;
Considerando em cumprir as Lei Municipais nº 1758, de 30 de setembro de 2015 e nº 2.366, de 15 de dezembro de 2021, que dispõe sobre
o Sistema Municipal de Assistência Social.
Considerando a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, realizada no dia 25 de junho de 2021;
RESOLVE:
Art. 1º APRECIAR E APROVAR o Pleito nº 55901421620202101, direcionada para Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS, no valor de R$200.000,00 (duzentos e mil reais), conforme o programa registrado no Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV e sua respectiva programação de destinação de recursos para Proteção Social Especial Média Complexidade
e Proteção Social Básica , que segue em anexo a esta Resolução.
Art. 2º – A referida destinação trata-se de recursos vinculados a unidades de Centro de Referência de Assistência Social e uma unidade de
Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Liliana A. Filgueiras
Presidente Interina do CMAS
Publicada em: ____/______/_______. Edição DOM nº____________
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São João Batista
Prefeitura
ATO Nº 003 - RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 06/2021 DE PROCESSO SELETIVO

Publicação Nº 3124769

ATO Nº 003
RETIFICA EDITAL Nº 06/2021 DE PROCESSO SELETIVO
A Senhora ROSANE SARTORI ROSA, Secretária Municipal de Administração de São João Batista, no uso de suas atribuições legais, em conjunto com a Comissão Municipal de Processo Seletivo e com o Instituto o Barriga Verde torna público o que segue:
Considerando item 22.8 do Edital:
Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que
lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado, sendo responsabilidade do candidato manter-se
informado, acompanhando as publicações no site www.iobv.org.br.
1. Altera-se no quadro III – CARGOS DE ENSINO SUPERIOR – SAÚDE do Anexo I o SALÁRIO dos cargos de: 08. Medico 40hs e 09. Médico
20hs conforme descrito:

08. Médico

09. Médico

CR

CR

Superior
Completo com
registro no
CRM
Superior
Completo com
registro no
CRM

40h

R$ 5.206,73
R$ 10.413,46
R$ 10.413,46

20h

R$
5.206,73

Cargo Público
Temporário

Escrita

Matutino

R$ 40,00

Cargo Público
Temporário

Escrita

Matutino

R$ 40,00

3. Ficam revogadas as disposições em contrário.
4. Os demais itens e regras do edital permanecem inalterados, cuja versão consolidada completa será republicada.
São João Batista, 28 de Junho de 2021.
ROSANE SARTORI ROSA
Secretária Municipal de Administração

EXTRATO DE CONTRATO 013/FMS/2021
Extrato de Contrato nº 013/FMS/2021

Publicação Nº 3123884
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 221330140D6E02A0F963225F5CDED3EE8B59299B

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de São João Batista, SC, inscrito no CNPJ n.º 08.361.788/0001-73;
Contratada: Karla Patrícia Casemiro Eireli, inscrita no CNPJ n.º 02.993.348/0001-52;
Processo Licitatório 016/FMS/2021 – Pregão Eletrônico 015/FMS/2021;
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS
E CITOPATOLOGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA, SC;
Valor global: R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais);
Despesa/Complemento do elemento: (61) 3.3.90.39.50.00.00.00.00.00;
Data da assinatura: 28/06/2021; Vigência contratual: 12 (doze) meses

INEXIGIBILIDADE Nº 003/FUBE/2021
INEXIGIBILIDADE 003/FUBE/2021

Publicação Nº 3124053
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 125163865807E1567B0D409089D1C86B8010AC1D

Processo Licitatório 008/FUBE/2021 - Inexigibilidade 003/FUBE/2021;
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - FCFS, EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, VISANDO A
PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO BATISTENSE DE ESPORTES DE SÃO JOÃO BATISTA, SC;
CONTRATADA: Federação Catarinense de Futebol de Salão - FCFS, inscrita no CNPJ nº 82.896.739/0001-98;
VALOR GLOBAL: R$ 18.850,00 (dezoito mil oitocentos e cinquenta reais);
DESPESA ORÇAMENTÁRIA: (7) 3.3.90.39.99.00.00.00.00.00;
VIGÊNCIA: 31/12/2021;
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BASE LEGAL: Artigo 25, caput, da Lei Federal 8.666/93.
São João Batista, 28 de junho de 2021.

PROCESSO LICITATÓRIO 004/FUNREBOM/2021 - TOMADADE PREÇOS 004/2021

Publicação Nº 3124394

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 16910856F4F2FC6EA244CED8D1D3D6CF7173F7C5

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 4/FUNREBOM/2021 - TOMADA DE PREÇOS N.º 2/FUNREBOM/2021

O Fundo Municipal de Reequipamentos do Corpo de Bombeiros de São João Batista, inscrito no CNPJ nº 82.925.652/0001-00, com sede
na Rua Gilson Geraldo Sartori, 440, Centro, São João Batista, SC, de conformidade com a Lei nº 8.666/1993, por intermédio do 2º Tenente
BM Douglas Amaral da Cunha, Comandante do 3º Pelotão, torna público que se acha aberto o Processo Licitatório 4/FUNREBOM/2021 Tomada de Preços nº 2/FUNREBOM/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para
execução de reforma e ampliação do pavimento superior do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de São João Batista, conforme projetos,
memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma unificado, ART e demais documentos complementares, parte integrante do edital
do tipo “menor preço global”; Entrega dos envelopes: até às 8h45min do dia 15/07/2021. Abertura dos envelopes: 9h do dia 15/07/2021.
Informações e cópia do edital: Departamento de Licitação, no endereço supracitado, pelo tel: (48) 3265-0195 (ramal 206) ou através do
site www.sjbatista.sc.gov.br.
São João Batista, 28 de junho de 2021.
2º Tenente BM Douglas Amaral da Cunha
Comandante do 3º Pelotão

PROCESSO LICITATÓRIO 01/FMS/2021 – CREDENCIAMENTO Nº 001/FMS/2021 - ATA DE RECEBIMENTO E
ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nº 17/2021 (SEQUÊNCIA: 2

Publicação Nº 3124095

PROCESSO LICITATÓRIO 01/FMS/2021 – CREDENCIAMENTO Nº 001/FMS/2021
Ata de recebimento e abertura de documentação nº 17/2021 (sequência: 2)
Às 09h20 do dia 28 de junho de 2021, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de São João Batista/SC, reuniram-se os membros da
Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 4.119/2021, para a abertura dos envelopes de " qualificação técnica e oferta
de serviços " do Processo Licitatório 19/FMS/2021 - Chamada Pública 001/FMS/2021. Nenhum representante compareceu à sessão. Dando
início à sessão, o presidente passou à abertura dos envelopes apresentados pelas empresas habilitadas no processo, colocando os documentos neles contidos para exame e rubrica. Da análise, resultou que a licitante Medcenter Consultoria e Serviços Médicos Ltda cumpriu os
requisitos do edital e foi declarada classificada, enquanto que a empresa JDN Clínica Médica Ltda não apresentou o item 6.4 "a" referente à
regularidade do estabelecimento no estado de Santa Catarina. Em prosseguimento, fica aberta diligência no prazo de cinco dias úteis para
que a empresa JDN Clínica Médica Ltda apresente o documento faltante. Nada mais havendo, a sessão foi encerrada, lavrando-se a presente
ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da comissão. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.

PROCESSO LICITATÓRIO 01/FMS/2021 – CREDENCIAMENTO Nº 001/FMS/2021 ATA DE RECEBIMENTO E
ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nº 17/2021 (SEQUÊNCIA: 1

Publicação Nº 3124119

PROCESSO LICITATÓRIO 01/FMS/2021 – CREDENCIAMENTO Nº 001/FMS/2021
Ata de recebimento e abertura de documentação nº 17/2021 (sequência: 1)
Às 9h do dia 28 de junho de 2021, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de São João Batista/SC, reuniram-se os membros da comissão permanente de licitações, designada pelo Decreto n° 4.119/2021, para a abertura dos envelopes de habilitação do Processo Licitatório
19/FMS/2021 - Chamada Pública 001/FMS/2021. Protocolaram, tempestivamente, os envelopes de "habilitação" e "qualificação técnica e
oferta de serviços" os seguintes licitantes: JDN Clínica Médica Ltda e Medcenter Consultoria e Serviços Médicos Ltda. Nenhum representante
compareceu à sessão. Dando início, o presidente solicitou aos membros da comissão de licitação presentes que rubricassem os envelopes e
que conferissem sua inviolabilidade. Aberta a palavra, não houve manifestação. Em seguida, passou à abertura dos envelopes "habilitação",
colocando à disposição dos presentes, para exame e rubrica, os documentos neles contidos. Da análise dos documentos, resultou que todas
as licitantes cumpriram com todas as determinações do edital, sendo declaradas habilitadas. Dando sequência, ficou marcada para as 09:20
do mesmo dia a abertura do envelope da "qualificação técnica e oferta de serviços". Nada mais havendo, a sessão foi encerrada, lavrando-se
a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da comissão. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/FMS/2021

Publicação Nº 3123067
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2VSUHoRVUHJLVWUDGRVVHUmRIL[RVHLUUHDMXVWiYHLVGXUDQWHDYLJrQFLDGD$WDGH5HJLVWURGH3UHoR
1DKLSyWHVH GHDOWHUDomRGHSUHoRVGH PHUFDGRSDUDPDLVRXSDUDPHQRV GHYLGDPHQWHFRPSURYDGDVHVWHVSRGHUmRVHU UHYLVWRVYLVDQGRDR
UHVWDEHOHFLPHQWRGDUHODomRLQLFLDOPHQWHSDFWXDGDHPGHFRUUrQFLDGHVLWXDo}HVSUHYLVWDVQDDOLHQD³G´GRLQFLVR,,GRFDSXWHGRGRDUWGD/HLQ
GH
3DUDHIHLWRVGHUHYLVmRGHSUHoRVRXGRSHGLGRGHFDQFHODPHQWRGRUHJLVWURGHTXHWUDWDDFOiXVXODVH[WDDFRPSURYDomRGHYHUiVHUIHLWDSRU
PHLR GH GRFXPHQWDomR FRPSUREDWyULD GD HOHYDomR GRV SUHoRV LQLFLDOPHQWH SDFWXDGRV PHGLDQWH MXQWDGD GD SODQLOKD GH FXVWRV OLVWD GH SUHoRV GH
IDEULFDQWHVQRWDVILVFDLVGHDTXLVLomRGHWUDQVSRUWHHQFDUJRVHRXWURVDOXVLYRVjGDWDGDDSUHVHQWDomRGDSURSRVWDHGRPRPHQWRGRSOHLWRVRESHQD
GHLQGHIHULPHQWRGRSHGLGR
 $ UHYLVmR VHUi SUHFHGLGD GH SHVTXLVD SUpYLD QR PHUFDGR EDQFR GH GDGRV tQGLFHV RX WDEHODV RILFLDLV H RX RXWURV PHLRV GLVSRQtYHLV SDUD
OHYDQWDPHQWRGDVFRQGLo}HVGHPHUFDGRHQYROYHQGRWRGRVRVHOHPHQWRVPDWHULDLVSDUDILQVGHIL[DomRGHSUHoRPi[LPRDVHUSDJRSHODDGPLQLVWUDomR
 2 yUJmR JHUHQFLDGRU GHYHUi GHFLGLU VREUH D UHYLVmR GRV SUHoRV QR SUD]R Pi[LPR GH  VHWH  GLDV ~WHLV VDOYR SRU PRWLYR GH IRUoD PDLRU
GHYLGDPHQWHMXVWLILFDGRQRSURFHVVR
1RUHFRQKHFLPHQWRGRGHVHTXLOtEULRHFRQ{PLFRILQDQFHLURGRSUHoRLQLFLDOPHQWHHVWDEHOHFLGRRyUJmRJHUHQFLDGRUVHMXOJDUFRQYHQLHQWHSRGHUi
RSWDUSHORFDQFHODPHQWRGRSUHoROLEHUDQGRRVIRUQHFHGRUHVGRFRPSURPLVVRDVVXPLGRVHPDSOLFDomRGHSHQDOLGDGHVRXGHWHUPLQDUDQHJRFLDomR
1RDWRGDQHJRFLDomRGHSUHVHUYDomRGRHTXLOtEULRHFRQ{PLFRILQDQFHLURGRFRQWUDWRVHUiGDGDSUHIHUrQFLDDRIRUQHFHGRUGHSULPHLURPHQRUSUHoR
HVXFHVVLYDPHQWHDRVGHPDLVFODVVLILFDGRVUHVSHLWDGDDRUGHPGHFODVVLILFDomR
1DRFRUUrQFLDGRSUHoRUHJLVWUDGRWRUQDUVHVXSHULRUDRSUHoRSUDWLFDGRQRPHUFDGRFDEHUiDRyUJmRJHUHQFLDGRUGD$WDSURPRYHUDVQHFHVViULDV
QHJRFLDo}HVMXQWRDRVIRUQHFHGRUHVPHGLDQWHDVSURYLGrQFLDVVHJXLQWHV
D FRQYRFDURIRUQHFHGRUSULPHLURFODVVLILFDGRYLVDQGRHVWDEHOHFHUDQHJRFLDomRSDUDUHGXomRGHSUHoRVRULJLQDOPHQWHUHJLVWUDGRVHVXDDGHTXDomR
DRSUDWLFDGRQRPHUFDGR
E IUXVWUDGDDQHJRFLDomRRIRUQHFHGRUVHUiOLEHUDGRGRFRPSURPLVVRDVVXPLGRH
F FRQYRFDURVGHPDLVIRUQHFHGRUHVUHJLVWUDGRVQDRUGHPGHFODVVLILFDomRYLVDQGRLJXDORSRUWXQLGDGHGHQHJRFLDomR
 4XDQGR R SUHoR UHJLVWUDGR WRUQDVH LQIHULRU DRV SUHoRV SUDWLFDGRV QR PHUFDGR H R IRUQHFHGRU QmR SXGHU FXPSULU R FRPSURPLVVR LQLFLDOPHQWH
DVVXPLGR SRGHUi PHGLDQWH UHTXHULPHQWR GHYLGDPHQWH LQVWUXtGR SHGLU UHYLVmR GRV SUHoRV RX R FDQFHODPHQWR GR SUHoR UHJLVWUDGR FRPSURYDGDV DV
VLWXDo}HVHOHQFDGDVQDDOtQHD³G´GRLQFLVR,,GRFDSXWRXGRGRDUWGD/HLQGHFDVRHPTXHRyUJmRJHUHQFLDGRUSRGHUi
D HVWDEHOHFHUQHJRFLDomRFRPRVFODVVLILFDGRVYLVDQGRjPDQXWHQomRGRVSUHoRVLQLFLDOPHQWHUHJLVWUDGRV
E SHUPLWLUDDSUHVHQWDomRGHQRYRVSUHoRVREVHUYDGRROLPLWHPi[LPRHVWDEHOHFLGRSHODDGPLQLVWUDomRTXDQGRGDLPSRVVLELOLGDGHGHPDQXWHQomR
GRSUHoRQDIRUPDUHIHULGDQDDOtQHDDQWHULRUREVHUYDGDDVVHJXLQWHVFRQGLo}HV
E DVSURSRVWDVFRPRVQRYRVYDORUHVGHYHUmRFRQVWDUGHHQYHORSHODFUDGRDVHUHQWUHJXHHPGDWDORFDOHKRUiULRSUHYLDPHQWHGHVLJQDGRV
SHORyUJmRJHUHQFLDGRU
E RQRYRSUHoRRIHUWDGRGHYHUiPDQWHUHTXLYDOrQFLDHQWUHRSUHoRRULJLQDOPHQWHFRQVWDQWHGDSURSRVWDHRSUHoRGHPHUFDGRYLJHQWHjpSRFD
GDOLFLWDomRVHQGRUHJLVWUDGRRGHPHQRUYDORU
$IL[DomRGRQRYRSUHoRSDFWXDGRGHYHUiVHUFRQVLJQDGDHPDSRVWLODj$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVFRPDVMXVWLILFDWLYDVFDEtYHLVREVHUYDGDD
DQXrQFLDGDVSDUWHV
 1mR KDYHQGR r[LWR QDV QHJRFLDo}HV GH TXH WUDWD HVWH VXELWHP H R DQWHULRU HVWHV VHUmR IRUPDOPHQWH GHVRQHUDGRV GR FRPSURPLVVR GH
IRUQHFLPHQWR HP UHODomR DR LWHP RX ORWH SHOR yUJmR JHUHQFLDGRU FRP FRQVHTHQWH FDQFHODPHQWR GRV VHXV SUHoRV UHJLVWUDGRV VHP DSOLFDomR GDV
SHQDOLGDGHV

&/È868/$7(5&(,5$'235$=2'(9$/,'$'('25(*,6752'(35(d26
 2 SUD]R GH YDOLGDGH GD $WD GH 5HJLVWUR GH 3UHoRVVHUi GH  GR]H  PHVHV D FRQWDU GD GDWD GD DVVLQDWXUD GD PHVPD VHP D SRVVLELOLGDGH GH
SURUURJDomR
2VSUHoRVGHFRUUHQWHVGR6LVWHPDGH5HJLVWURGH3UHoRVWHUmRVXDYLJrQFLDFRQIRUPHDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQRVLQVWUXPHQWRVFRQYRFDWyULRVH
UHVSHFWLYRVFRQWUDWRVREHGHFLGDRGLVSRVWRQRDUWGD/HLQ
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&/È868/$48$57$'26868È5,26'25(*,6752'(35(d26
 $ $WD GH 5HJLVWUR GH 3UHoRV VHUi XWLOL]DGD SHORV yUJmRV RX HQWLGDGHV GD $GPLQLVWUDomR 0XQLFLSDO UHODFLRQDGDV QR REMHWR GHVWH (GLWDO
 2V yUJmRV H HQWLGDGHV SDUWLFLSDQWHV GD $WD GH 5HJLVWUR GH 3UHoRV GHYHUmR DSUHVHQWDU VXDV VROLFLWDo}HV GHDTXLVLomR RX FRQWUDWDomR DR yUJmR
JHUHQFLDGRUTXHIRUPDOL]DUiSRULQWHUPpGLRGHLQVWUXPHQWDOFRQWUDWXDORXHPLVVmRGHQRWDGHHPSHQKRGHGHVSHVDRXDXWRUL]DomRGHFRPSUDRXRXWUR
LQVWUXPHQWRHTXLYDOHQWHQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQRGRDUWGD/HLQHSURFHGHUiGLUHWDPHQWHDVROLFLWDomRFRPRIRUQHFHGRUFRPRV
SUHoRVUHJLVWUDGRVREHGHFLGDDRUGHPGHFODVVLILFDomR
2VTXDQWLWDWLYRVGRVFRQWUDWRVGHIRUQHFLPHQWRVHUmRVHPSUHIL[RVHRVSUHoRVDVHUHPSDJRVVHUmRDTXHOHVUHJLVWUDGRVHPDWD
$SOLFDPVHDRVFRQWUDWRVGHIRUQHFLPHQWRDVGLVSRVLo}HVSHUWLQHQWHVGD/HL)HGHUDOQGHGHMXQKRGHVXDVDOWHUDo}HVSRVWHULRUHV
HGHPDLVQRUPDVFDEtYHLV
2VyUJmRVHHQWLGDGHVSDUWLFLSDQWHVGD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVPDQWHUmRRyUJmRJHUHQFLDGRULQIRUPDGRDUHVSHLWRGRVSURFHVVRVGHDTXLVLo}HV
SRUPHLRGHUHJLVWURGHSUHoRVGHYHQGRHQFDPLQKDUFySLDGRVFRPSURYDQWHVGDVDTXLVLo}HVSDUDDDQH[DomRDRUHVSHFWLYRSURFHVVRGHUHJLVWUR
$$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVGXUDQWHVXDYLJrQFLDSRGHUiVHUXWLOL]DGDSRUTXDOTXHUyUJmRRXHQWLGDGHGD$GPLQLVWUDomRTXHQmRWHQKDSDUWLFLSDGR
GRFHUWDPHOLFLWDWyULRVHQGRTXHVHUmRGHQRPLQDGDVÏUJmRQmRSDUWLFLSDQWHRXFDURQD

&/È868/$48,17$'26',5(,726(2%5,*$d®(6'$63$57(6
&RPSHWHDRÏUJmR*HVWRU
 $ $GPLQLVWUDomRH RV DWRV GHFRQWUROH GD $WD GH5HJLVWUR GH 3UHoRV GHFRUUHQWHGD SUHVHQWH OLFLWDomR VHUiGR 1~FOHR GH &RPSUDVH /LFLWDomR
GHQRPLQDGRFRPRyUJmRJHUHQFLDGRUGR6LVWHPDGH5HJLVWURGH3UHoRVQRVWHUPRVGRLQFLVR,,,GRDUWGR'HFUHWR0XQLFLSDOQ
2yUJmRJHUHQFLDGRUDFRPSDQKDUiSHULRGLFDPHQWHRVSUHoRVSUDWLFDGRVQRPHUFDGRSDUDRVPDWHULDLVUHJLVWUDGRVSDUDILQVGHFRQWUROHHIL[DGR
GRYDORUPi[LPRDVHUSDJRSHOD$GPLQLVWUDomR
2yUJmRJHUHQFLDGRUVHPSUHTXHRVyUJmRVHHQWLGDGHVXVXiULRVGDDWDGHUHJLVWURGHSUHoRVQHFHVVLWDUHPGDHQWUHJDGRVPDWHULDLVLQGLFDUiRV
IRUQHFHGRUHVHVHXVUHVSHFWLYRVVDOGRVYLVDQGRVXEVLGLDURVSHGLGRVGHPDWHULDLVUHVSHLWDGDDRUGHPGHUHJLVWURHRVTXDQWLWDWLYRVDVHUHPIRUQHFLGRV
 2SWDU SHOD FRQWUDWDomR RX QmR GRV EHQV RX VHUYLoRV GHFRUUHQWHV GR 6LVWHPD 5HJLVWUR GH 3UHoRV RX GDV TXDQWLGDGHV HVWLPDGDV ILFDQGROKH
IDFXOWDGDDXWLOL]DomRGHRXWURVPHLRVSDUDDTXLVLomRGHLWHPUHVSHLWDGDDOHJLVODomRUHODWLYDjVOLFLWDo}HVVHQGRDVVHJXUDGRDREHQHILFLiULRGR5HJLVWUR
GH3UHoRVSUHIHUrQFLDHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVVHPTXHFDLEDUHFXUVRRXLQGHQL]DomR
 'LODWDU R SUD]R GH YLJrQFLD GR UHJLVWUR GH SUHoRV ³GH RILFLR´ DWUDYpV GH DSRVWLODPHQWR FRP D SXEOLFDomR QD LPSUHQVD RILFLDO GR PXQLFtSLR
REVHUYDGR R SUD]R OHJDOPHQWH SHUPLWLGR TXDQGR RV SUHoRV DSUHVHQWDUHP PDLV YDQWDMRVRV SDUD D $GPLQLVWUDomR HRX H[LVWLUHP GHPDQGDV SDUD
DWHQGLPHQWRGRVyUJmRVXVXiULRV
'HFLGLUVREUHDUHYLVmRRXFDQFHODPHQWRGRVSUHoRVUHJLVWUDGRVQRSUD]RPi[LPRGH GH] GLDV~WHLVVDOYRPRWLYRGHIRUoDPDLRUGHYLGDPHQWH
MXVWLILFDGRQRSURFHVVR
(PLWLUDDXWRUL]DomRGHFRPSUD
'DUSUHIHUrQFLDGHFRQWUDWDomRFRPRGHWHQWRUGRUHJLVWURGHSUHoRVRXFRQFHGHULJXDOGDGHGHFRQGLo}HVQRFDVRGHFRQWUDo}HVSRURXWURVPHLRV
SHUPLWLGRVSHODOHJLVODomR
&RPSHWHDRVyUJmRVRXHQWLGDGHVXVXiULDV
 3URSRUFLRQDU DR GHWHQWRU GD DWD WRGDV DV FRQGLo}HV SDUD R FXPSULPHQWR GH VXDV REULJDo}HV H HQWUHJD GRV PDWHULDLV GHQWUR GDV QRUPDV
HVWDEHOHFLGDVQRHGLWDO
 3URFHGHU j ILVFDOL]DomR GD FRQWUDWDomR PHGLDQWH FRQWUROH GR FXPSULPHQWR GH WRGDV DV REULJDo}HV UHODWLYDV DR IRUQHFLPHQWR LQFOXVLYH
HQFDPLQKDQGRDRyUJmRJHUHQFLDGRUTXDOTXHULUUHJXODULGDGHYHULILFDGD
5HMHLWDUQRWRGRRXHPSDUWHRVSURGXWRVHQWUHJXHVHPGHVDFRUGRFRPDVREULJDo}HVDVVXPLGDVSHORGHWHQWRUGDDWD
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&RPSHWHDR&RPSURPLWHQWH'HWHQWRUGD$WD
 (QWUHJDU RV SURGXWRV QDV FRQGLo}HV HVWDEHOHFLGDV QR HGLWDO H VHXV DQH[RV H DWHQGHU WRGRV RV SHGLGRV GH FRQWUDWDomR GXUDQWH R SHUtRGR GH
GXUDomRGRUHJLVWURGH3UHoRVLQGHSHQGHQWHGDTXDQWLGDGHGRSHGLGRRXGHYDORUPtQLPRGHDFRUGRFRPDVXDFDSDFLGDGHGHIRUQHFLPHQWRIL[DGDQD
SURSRVWDGHSUHoRGHVXDWLWXODULGDGHREVHUYDQGRDVTXDQWLGDGHVSUD]RVHORFDLVHVWDEHOHFLGRVSHORÏUJmR8VXiULRGD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRV
$FHLWDUQDVPHVPDVFRQGLo}HVFRQWUDWXDLVRVDFUpVFLPRVRXVXSUHVV}HVTXHVHIL]HUHPQHFHVViULRVDWp YLQWHHFLQFRSRUFHQWR HPIXQomR
GRGLUHLWRGHDFUpVFLPRWUDWDGRQRGRDUWGD/HLQHDOWHUDo}HVVRESHQDGDVVDQo}HVFDEtYHLVHIDFXOWDWLYDVQDVGHPDLVVLWXDo}HV
0DQWHUGXUDQWHDYLJrQFLDGRUHJLVWURGHSUHoRVDFRPSDWLELOLGDGHGHWRGDVDVREULJDo}HVDVVXPLGDVHDVFRQGLo}HVGHKDELOLWDomRHTXDOLILFDomR
H[LJLGDVQDOLFLWDomR
6XEVWLWXLURVSURGXWRVUHFXVDGRVSHORyUJmRRXHQWLGDGHXVXiULDVHPTXDOTXHU{QXVSDUDD$GPLQLVWUDomRQRSUD]RPi[LPRGH YLQWHHTXDWUR
KRUDVLQGHSHQGHQWHPHQWHGDDSOLFDomRGDVSHQDOLGDGHVFDEtYHLV
7HUUHYLVDGRRXFDQFHODGRRUHJLVWURGHVHXVSUHoRVTXDQGRSUHVHQWHVRVSUHVVXSRVWRVSUHYLVWRVQDFOiXVXODVHJXQGDGHVWD$WD
$WHQGHUDGHPDQGDGRVyUJmRVRXHQWLGDGHXVXiULRVGXUDQWHDIDVHGDQHJRFLDomRGHUHYLVmRGHSUHoRVGHTXHWUDWDDFOiXVXODVHJXQGDGHVWD
$WD FRP RV SUHoRV LQLFLDOPHQWH UHJLVWUDGRV JDUDQWLGD D FRPSHQVDomR GRV YDORUHV GRV SURGXWRV Mi HQWUHJXHV FDVR GR UHFRQKHFLPHQWR SHOD
$GPLQLVWUDomRGRURPSLPHQWRGRHTXLOtEULRRULJLQDOPHQWHHVWLSXODGR
9LQFXODUVHDRSUHoRPi[LPR QRYRSUHoR GHILQLGRSHOD$GPLQLVWUDomRUHVXOWDQWHGRDWRGHUHYLVmR
7HU GLUHLWRGH SUHIHUrQFLDRXLJXDOGDGH GHFRQGLo}HVFDVR D$GPLQLVWUDomR RSWDUSHODFRQWUDWDomR GRVEHQVRX VHUYLoRVREMHWR GHUHJLVWURSRU
RXWURVPHLRVIDFXOWDGRVQDOHJLVODomRUHODWLYDjVOLFLWDo}HV
5HVSRQVDELOL]DUVHSHORVGDQRVFDXVDGRVGLUHWDPHQWHj$GPLQLVWUDomRRXDWHUFHLURVGHFRUUHQWHVGHVXDFXOSDRXGRORDWpDHQWUHJDGRREMHWRGH
UHJLVWURGHSUHoRV
5HFHEHURVSDJDPHQWRVUHVSHFWLYRVQDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVQRHGLWDOHQDFOiXVXODRLWDYDGHVWD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRV

&/È868/$6(;7$'2&$1&(/$0(172'2635(d265(*,675$'26
$$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVVHUiFDQFHODGDDXWRPDWLFDPHQWHSRUGHFXUVRGHSUD]RGHYLJrQFLDRXTXDQGRQmRUHVWDUHPIRUQHFHGRUHVUHJLVWUDGRV
HSRULQLFLDWLYDGRyUJmRJHUHQFLDGRUGD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVTXDQGR
3HOD$'0,1,675$d2TXDQGR
D RGHWHQWRUGDDWDGHVFXPSULUDVFRQGLo}HVGD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVDTXHHVWLYHUYLQFXODGR
E RGHWHQWRUQmRUHWLUDUQRWDGHHPSHQKRRXLQVWUXPHQWRHTXLYDOHQWHQRSUD]RHVWDEHOHFLGRVHPMXVWLILFDWLYDDFHLWiYHO
F HPTXDOTXHUKLSyWHVHGHLQH[HFXomRWRWDORXSDUFLDOGRFRQWUDWRGHIRUQHFLPHQWR
G QmRDFHLWDUUHGX]LURVHXSUHoRUHJLVWUDGRQDKLSyWHVHGHVWDDSUHVHQWDUVXSHULRUDRSUDWLFDGRQRPHUFDGR
    H  HVWLYHU LPSHGLGR SDUD OLFLWDU RX FRQWUDWDU WHPSRUDULDPHQWH FRP D DGPLQLVWUDomR RX IRU GHFODUDGR LQLG{QHR SDUD OLFLWDU RX FRQWUDWDU FRP D
DGPLQLVWUDomRS~EOLFDQRWHUPRVGD/HL)HGHUDOQGHGHIHYHUHLURGH
I SRUUD]}HVGHLQWHUHVVHS~EOLFRGHYLGDPHQWHIXQGDPHQWDGDV
3HOD'(7(1725$GDDWDTXDQGRPHGLDQWHVROLFLWDomRSRUHVFULWRFRPSURYDUHVWDULPSRVVLELOLWDGDGHH[HFXWDURFRQWUDWRGHDFRUGRFRPDDWDGH
UHJLVWURGHSUHoRVGHFRUUHQWHGHFDVRIRUWXLWRRXGHIRUoDPDLRU
1DVKLSyWHVHVSUHYLVWDV QRVXELWHPDFRPXQLFDomRGRFDQFHODPHQWRGH SUHoRUHJLVWUDGRVHUiSXEOLFDGDQDLPSUHQVDRILFLDOMXQWDQGRVH R
FRPSURYDQWHDRH[SHGLHQWHTXHGHXRULJHPDRUHJLVWUR
2FDQFHODPHQWRGRUHJLVWURDVVHJXUDGRVRFRQWUDGLWyULRHDDPSODGHIHVDVHUiIRUPDOL]DGRSRUGHVSDFKRGDDXWRULGDGHFRPSHWHQWH
$VROLFLWDomRGDGHWHQWRUDGDDWDSDUDFDQFHODPHQWRGRUHJLVWURGRSUHoRGHYHUiVHUSURWRFRODGDQRSURWRFRORJHUDOGD$'0,1,675$d2IDFXOWDGD
DHVWDDDSOLFDomRGDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVSUHYLVWDVQRHGLWDOVHQmRDFHLWDUDVUD]}HVGRSHGLGRVHQGRDVVHJXUDGRDRIRUQHFHGRURFRQWUDGLWyULRH
DDPSODGHIHVD
&DQFHODGDDDWDHPUHODomRDXPDGHWHQWRUDRÏUJmR*HUHQFLDGRUSRGHUiHPLWLURUGHPGHIRUQHFLPHQWRjTXHODFRPFODVVLILFDomRLPHGLDWDPHQWH
VXEVHTXHQWH
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&/È868/$6(7,0$'2)251(&,0(172/2&$/(35$=2'((175(*$

$$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVVHUiXWLOL]DGDSDUDDTXLVLomRGRUHVSHFWLYRREMHWRSHORVyUJmRVHHQWLGDGHVGD$GPLQLVWUDomR0XQLFLSDO
&DGDIRUQHFLPHQWRGHYHUiVHUHIHWXDGRPHGLDQWHVROLFLWDomRSRUHVFULWRIRUPDOL]DGRSHORyUJmRRXHQWLGDGHSDUWLFLSDQWHDRyUJmRJHUHQFLDGRUGHOD
GHYHQGR FRQVWDU D GDWD R YDORU XQLWiULR GR IRUQHFLPHQWR D TXDQWLGDGH SUHWHQGLGD R ORFDO SDUD D HQWUHJD R SUD]R R FDULPER H D DVVLQDWXUD GR
UHVSRQViYHO
 2 yUJmRJHUHQFLDGRU IRUPDOL]DUi SRU LQWHUPpGLRGH LQVWUXPHQWDO FRQWUDWXDO RXDXWRUL]DomR GH FRPSUD RXRXWURLQVWUXPHQWR HTXLYDOHQWH QDIRUPD
HVWDEHOHFLGD QR  GR DUW  GD /HL Q  GH  DFRPSDQKDGD D UHVSHFWLYD QRWD GH HPSHQKR FRQWHQGR R Q~PHUR GH UHIHUrQFLD GD $WD GH
5HJLVWURGH3UHoRVHSURFHGHUiGLUHWDPHQWHDVROLFLWDomRFRPRIRUQHFHGRUFRPRVSUHoRVUHJLVWUDGRVREHGHFLGDDRUGHPGHFODVVLILFDomR
&DVRDIRUQHFHGRUDFODVVLILFDGDQmRSXGHUIRUQHFHURVSURGXWRVVROLFLWDGRVRXRTXDQWLWDWLYRWRWDOUHTXLVLWDGRRXSDUWHGHOHGHYHUiFRPXQLFDURIDWR
DR'HSDUWDPHQWRGH&RPSUDV±yUJmRJHUHQFLDGRUSRUHVFULWRQRSUD]RPi[LPRGH YLQWHHTXDWUR KRUDVDFRQWDUGRUHFHELPHQWRGD2UGHPGH
)RUQHFLPHQWR
$ V IRUQHFHGRUD V FODVVLILFDGD V ILFDUi mR REULJDGD V DDWHQGHUDVRUGHQVGHIRUQHFLPHQWRHIHWXDGDVGHQWURGRSUD]RGHYDOLGDGHGRUHJLVWUR
PHVPRVHDHQWUHJDGRVPDWHULDLVRFRUUHUHPGDWDSRVWHULRUDRVHXYHQFLPHQWR
2ORFDOGHHQWUHJDGRVPDWHULDLVVHUiHVWDEHOHFLGRHPFDGD2UGHPGH)RUQHFLPHQWRSRGHQGRVHUQDVHGHGDXQLGDGHUHTXLVLWDQWHRXHPORFDO
HPTXHHVWDLQGLFDU
2SUD]RGHHQWUHJDVHUiFRQIRUPHVROLFLWDomRGRyUJmRRXHQWLGDGHUHTXLVLWDQWHGHDFRUGRFRPRHVSHFLILFDGRQD$XWRUL]DomRGH)RUQHFLPHQWR
6HD'HWHQWRUDGDDWDQmRSXGHUIRUQHFHURTXDQWLWDWLYRWRWDOUHTXLVLWDGRRXSDUWHGHOHGHYHUiFRPXQLFDURIDWRjDGPLQLVWUDomRSRUHVFULWRQR
SUD]RGH YLQWHHTXDWUR KRUDVDFRQWDUGRUHFHELPHQWRGDRUGHPGHIRUQHFLPHQWR
6HUmRDSOLFDGDVDVVDQo}HVSUHYLVWDVQD/HL)HGHUDOQGHGHMXQKRGHHVXDVDOWHUDo}HVSRVWHULRUHVDOpPGDVGHWHUPLQDo}HV
GHVWHHGLWDOVHDGHWHQWRUDGDDWDQmRDWHQGHUDVRUGHQVGHIRUQHFLPHQWR
 $ VHJXQGD IRUQHFHGRUD FODVVLILFDGD Vy SRGHUi IRUQHFHU j $GPLQLVWUDomR TXDQGR HVWLYHU HVJRWDGD D FDSDFLGDGH GH IRUQHFLPHQWR GD SULPHLUD H
DVVLPVXFHVVLYDPHQWHGHDFRUGRFRPRFRQVXPRDQXDOSUHYLVWRSDUDFDGDLWHPGDOLFLWDomRRXTXDQGRGDSULPHLUDFODVVLILFDGDWLYHUVHXUHJLVWURMXQWR
D$WDFDQFHODGR
$VGHVSHVDVUHODWLYDVjHQWUHJDGRVPDWHULDLVFRUUHUmRSRUFRQWDH[FOXVLYDGDIRUQHFHGRUDGHWHQWRUDGD$WD
$'HWHQWRUDGD$WDREULJDVHDIRUQHFHURVPDWHULDLVGHVFULWRVQDSUHVHQWH$WDQRYRVHGHSULPHLURXVRHPFRQIRUPLGDGHFRPDVHVSHFLILFDo}HV
GHVFULWDV QD SURSRVWD GH 3UHoRV VHQGR GH VXD LQWHLUD UHVSRQVDELOLGDGH D VXEVWLWXLomR FDVR QmR HVWHMD HP FRQIRUPLGDGH FRP DV UHIHULGDV
HVSHFLILFDo}HV
 6HUmR UHFXVDGRV RV PDWHULDLV LPSUHVWiYHLV RX GHIHLWXRVRV TXH QmR DWHQGDP DV HVSHFLILFDo}HV FRQVWDQWHV QR HGLWDO HRX TXH QmR HVWHMDP
DGHTXDGRVSDUDRXVR
 2VPDWHULDLV GHYHUmR VHUHQWUHJXHV HPEDODGRVGH IRUPD DQmR VHUHP GDQLILFDGRVGXUDQWH DVRSHUDo}HV GH WUDQVSRUWHH GHVFDUJD QRORFDO GD
HQWUHJD
,QGHSHQGHQWHGHDFHLWDomRDFRQWUDWDGDJDUDQWLUiDTXDOLGDGHHVHJXUDQoDGRVPDWHULDLVOLFLWDGRVFRQWUDGHIHLWRVGHIDEULFDomRSHORSUD]RPtQLPR
GH VHLV PHVHVDSDUWLUGDGDWDGDHQWUHJDFRQIRUPHPDQXDOGDIDEULFDQWHVDOYRRXVRLQGHYLGRDFLGHQWHHGHVJDVWHQDWXUDO
7RGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjHQWUHJDHWUDQVSRUWHGRVPDWHULDLVEHPFRPRWRGRVRVLPSRVWRVWD[DVHGHPDLVGHVSHVDVGHFRUUHQWHGDSUHVHQWH
$WDFRUUHUmRSRUFRQWDH[FOXVLYDGDFRQWUDWDGD

&/È868/$2,7$9$'23$*$0(172

2SDJDPHQWRGHFRUUHQWHGRIRUQHFLPHQWRGRREMHWRGHVWDOLFLWDomRVHUiHIHWXDGRPHGLDQWHFUpGLWRHPFRQWDEDQFiULDHPDWp WULQWD GLDV~WHLV
FRQWDGRV GR UHFHELPHQWR GHILQLWLYR GRV PDWHULDLV DSyV D DSUHVHQWDomR GD UHVSHFWLYD 1RWD )LVFDO GHYLGDPHQWH DWHVWDGD SHOR VHWRU FRPSHWHQWH
FRQIRUPHGLVS}HRDUWLQFLVR;,9DOtQHD³D´GD/HLQHDOWHUDo}HV
2VSDJDPHQWRVVRPHQWHVHUmRHIHWXDGRVDSyVDFRPSURYDomRSHOD V IRUQHFHGRUD V GHTXHVHHQFRQWUDUHJXODUFRPVXDVREULJDo}HVSDUDFRP
RVLVWHPDGHVHJXULGDGHVRFLDOPHGLDQWHDDSUHVHQWDomRGDV&HUWLG}HV1HJDWLYDVGH'pELWRFRPR,166HFRPR)*76
2FRUUHQGRHUURQRGRFXPHQWRGDFREUDQoDHVWHVHUiGHYROYLGRHRSDJDPHQWRVHUiVXVWDGRSDUDTXHRIRUQHFHGRUWRPHDVPHGLGDVQHFHVViULDV
SDVVDQGRRSUD]RSDUDRSDJDPHQWRDVHUFRQWDGRDSDUWLUGDGDWDGDUHDSUHVHQWDomRGRPHVPR
&DVRVHFRQVWDWHHUURRXLUUHJXODULGDGHQD1RWD)LVFDORyUJmRDVHXFULWpULRSRGHUiGHYROYrODSDUDDVGHYLGDVFRUUHo}HV

1DKLSyWHVHGHGHYROXomRD1RWD)LVFDOVHUiFRQVLGHUDGDFRPRQmRDSUHVHQWDGDSDUDILQVGHDWHQGLPHQWRGDVFRQGLo}HVFRQWUDWXDLV
1DSHQGrQFLDGHOLTXLGDomRGDREULJDomRILQDQFHLUDHPYLUWXGHGHSHQDOLGDGHRXLQDGLPSOrQFLDFRQWUDWXDORYDORUVHUiGHVFRQWDGRGDIDWXUDRX
FUpGLWRVH[LVWHQWHVHPIDYRUGDIRUQHFHGRUD
$$GPLQLVWUDomRHIHWXDUiUHWHQomRQDIRQWHGRVWULEXWRVHFRQWULEXLo}HVVREUHWRGRVRVSDJDPHQWRVGHYLGRVjIRUQHFHGRUDFODVVLILFDGD
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&/È868/$121$'26$&5e6&,026(6835(66®(6
eYHGDGRHIHWXDUDFUpVFLPRVQRVTXDQWLWDWLYRVIL[DGRVSHODDWDGHUHJLVWURGHSUHoRVLQFOXVLYHRDFUpVFLPRGHTXHWUDWDRGRDUWGD/HLQ
GH
$VXSUHVVmRGRVSURGXWRVUHJLVWUDGRVQD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVSRGHUiVHUWRWDORXSDUFLDODFULWpULRGRyUJmRJHUHQFLDGRUFRQVLGHUDQGRVHR
GLVSRVWRQRGRDUWLJRGD/HLQHDOWHUDo}HV

&/È868/$'e&,0$'$'27$d225d$0(17È5,$
$VGHVSHVDVGHFRUUHQWHVGDFRQWUDWDomRGRVREMHWRVGDSUHVHQWH$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVFRUUHUmRDFDUJRGRVÏUJmRVRX(QWLGDGHV8VXiULRV
GD $WD FXMRV 3URJUDPDV GH 7UDEDOKR H (OHPHQWRV GH 'HVSHVDV FRQVWDUmR QDV UHVSHFWLYDV QRWDV GH HPSHQKR FRQWUDWR RX GRFXPHQWR HTXLYDOHQWH
REVHUYDGDDVFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGDVQRHGLWDOHDRTXHGLVS}HRDUWLJRGD/HLQHDOWHUDo}HV

&/È868/$'e&,0$35,0(,5$'$63(1$/,'$'(6('$608/7$6
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São João do Itaperiú
Prefeitura
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO - 2021 CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

Publicação Nº 3123994

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO - 2021
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL
O Conselho Municipal de Política Cultural, no uso de suas atribuições convoca os representantes de entidades da Sociedade Civil, pertencentes à área de atuação Arte/Cultura e Patrimônio Cultural a participarem da escolha dos representantes dos Segmentos Culturais que
compõem o CMPC através da sociedade Civil, de acordo com as disposições que seguem.
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
O Conselho Municipal de Políticas Culturais – CMPC, órgão colegiado consultivo, deliberativo e normativo, integrante da estrutura básica
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com composição minimamente paritária entre Poder Público e Sociedade Civil, se constitui
no principal espaço de participação social institucionalizada, de caráter permanente, na estrutura do Sistema Municipal de Cultura - SMC.
E a Ligação entre a Administração Pública Municipal e os setores da sociedade civil ligados à cultura, promovendo a participação destes na
elaboração, na execução e na fiscalização da política cultural.
2. DO OBJETO
2.1 Constitui-se objeto deste edital as eleições dos representantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC,
segundo a Lei Municipal nº 954, de 13 de dezembro de 2017, o qual visa institucionalizar a relação entre a sociedade civil e a Administração
Pública na elaboração, execução e fiscalização da política cultural do município de São João do Itaperiú, para o mandato de 02 anos;
2.2 O Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC é composto de acordo com a seguinte disposição:
I - 09 (nove) membros titulares e respectivos suplentes representando o Poder Público, através dos seguintes órgãos e quantitativos:
a) Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou órgão equivalente, 02 (dois) representantes, sendo um deles o Secretário de Educação e
Cultura;
b) Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, 1 (um) representante;
c) Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 1 (um) representante;
d) Secretaria Municipal de Finanças, 1(um) representante;
e) Secretaria Municipal de Saúde, 1 (um) representante;
f) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Família, 1 (um) representante;
g) Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer, 1(um) representante;
h) Câmara de Vereadores, 1(um) representante.
II - 09 (nove) membros titulares e respectivos suplentes, representando a sociedade civil, através dos seguintes setores e quantitativos:
a) Fórum Setorial de Artes Visuais e Design, 1(um) representante;
b) Fórum Setorial de Artesanato, 1 (um) representante;
c) Fórum Setorial de Arquitetura e Urbanismo, 1 (um) representante;
d) Fórum Setorial de Audiovisual e Arte digital, 1(um) representante;
e) Fórum Setorial de Música, 1 (um) representante;
f) Fórum Setorial de Dança, Teatro e Circo,1 (um) representante;
g) Fórum Setorial de Cultura Popular, 1(um) representante;
h) Fórum Setorial de Empresas, Produtores Culturais, Trabalhadores da Cultura e Instituições Culturais Não-Governamentais,1 (um) representante;
i) Fórum Setorial de Bibliotecas, Livro, Leitura e Literatura, 1(um) representante;
2.3 Os membros representantes da Administração Pública Municipal, titulares e suplentes, serão indicados por meio de ofício pelo respectivo
órgão da Administração Municipal com representação no Conselho;
2.4 Poderão compor o Conselho Municipal de Cultura apenas maiores de 18 (dezoito) anos;
2.5 O mandato do Conselheiro será de 02 (dois) anos, permitida a recondução por mais um período;
2.6 Os membros do Conselho serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo mediante Decreto;
2.7 O exercício da função de membro do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC não será remunerado, constituindo serviço público
relevante prestado ao Município. O funcionamento do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC será definido em Regimento Interno,
devendo ser proposto e aprovado por seus integrantes;
2.8 A escolha dos conselheiros representantes da sociedade civil será por meio da eleição convocada pelo presente edital.
3. O CONSELHO COMPETE:
I - exercer a coordenação geral do Sistema Municipal de Cultura - SMC;
II - promover a integração do Município ao Sistema Nacional de Cultura - SNC e ao Sistema Estadual de Cultura - SEC, por meio da assinatura dos respectivos termos de adesão voluntária;
III - instituir as orientações e deliberações normativas e de gestão, aprovadas no plenário do Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC
e nas suas instâncias setoriais;
IV - implementar, no âmbito do governo municipal, as pactuações acordadas na Comissão Intergestores Tripartite - CIT e aprovadas pelo
Conselho Nacional de Política Cultural - CNPC e na Comissão IntergestoresBipartite - CIB e aprovadas pelo Conselho Estadual de Política
Cultural - CNPC;
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V - emitir recomendações, resoluções e outros pronunciamentos sobre matérias relacionadas com o Sistema Municipal de Cultura - SMC,
observadas as diretrizes aprovadas pelo Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC;
VI - colaborar para o desenvolvimento de indicadores e parâmetros quantitativos e qualitativos que contribuam para a descentralização dos
bens e serviços culturais promovidos ou apoiados, direta ou indiretamente, com recursos do Sistema Nacional de Cultura - SNC e do Sistema
Estadual de Cultura - SEC, atuando de forma colaborativa com os Sistemas Nacional e Estadual de Informações e Indicadores Culturais;
VII - colaborar, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura - SNC, para a compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e
sistemas de gestão;
VIII - subsidiar a formulação e a implementação das políticas e ações transversais da cultura nos programas, planos e ações estratégicos
do Governo Municipal.
IX - auxiliar o Governo Municipal e subsidiar os demais entes federados no estabelecimento de instrumentos metodológicos e na classificação dos programas e ações culturais no âmbito dos respectivos planos de cultura;
X - colaborar, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura - SNC, com o Governo do Estado e com o Governo Federal na implementação de
Programas de Formação na Área da Cultura, especialmente capacitando e qualificando recursos humanos responsáveis pela gestão das
políticas públicas de cultura do Município; e
XI - coordenar e convocar a Conferência Municipal de Cultura - CMC.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições dos candidatos ficarão abertas a partir da data de publicação deste edital até às 17h do dia 08/07/2021;
4.2 Os Candidatos deverão preencher formulário disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú;
4.3 Cada interessado poderá se candidatar somente para uma vaga como representante da Sociedade Civil;
5. DO PROCESSO DE ELEIÇÃO
5.1 As Eleições serão realizadas no dia 12 de julho de 2021, às 14 horas, no local a ser divulgado posteriormente.
5.2 Se não houver candidatos suficientes para o preenchimento de todos os cargos, a escolha das vagas restantes será feita por meio de
indicação, desde que o indicado esteja de acordo em participar.
5.3 A substituição dos titulares e suplentes do Poder Público Municipal não interfere na composição dos conselheiros representantes da
sociedade civil que serão eleitos para o biênio 2021-2023 através da eleição convocada pelo presente edital.
5.4 Os membros serão eleitos por meio de comum acordo dentro do próprio segmento, e serão referendados na assembleia por aclamação.
5.5 Em caso de não haver acordo entre os representantes será eleito o representante por meio de voto aberto, votado por representantes
dentro do próprio segmento.
6. DO PROCEDIMENTO APÓS AS ELEIÇÕES
6.1 Após o encerramento das eleições e apuração dos votos, os resultados serão divulgados imediatamente no local de votação e publicado
posteriormente na Imprensa Oficial do Município.
7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 A divulgação da lista com os nomes dos novos Conselheiros no site oficial da prefeitura, se dará logo após decreto de nomeação expedido pelo Prefeito Municipal. A lista com os nomes, e, posteriormente cópia do decreto serão afixados no mural da Prefeitura durante 15
dias corridos.
7.2 Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, juntamente com o Departamento de Cultura.
São João do Itaperiú, 25 de Julho de 2021.

PL 32/2021 E 23/2021

Publicação Nº 3123949

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2021
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ/SC, torna público, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520 de 17
de julho de 2002, e suas posteriores alterações, e Lei Complementar nº 123/2006, na modalidade PREGÃO, Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE,
para REGISTRO DE PREÇO, com abertura no dia 12 de julho de 2021 as 9h, abertura e início de julgamento das propostas. OBJETO: Aquisição fracionada de lâminas e outros para atender Secretaria de Obras do Município de São João do Itaperiú/SC, conforme especificações e
quantitativos descritos no Anexo I do Edital. A entrega dos envelopes será até às 08h30 do mesmo dia. A Íntegra do Edital e mais informações poderá ser obtida no Depto. de Licitações, sito à Rua Prefeito José Acácio Delmonego, 316, Centro, telefone: (047)3458-0010/e-mail:
licitacao@pmsji.sc.gov.br. São João do Itaperiú/SC, 28 de junho de 2021. Clezio José Fortunato - Prefeito.
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Publicação Nº 3123945

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2021
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ/SC, torna público, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520 de
17 de julho de 2002, e suas posteriores alterações, e Lei Complementar nº 123/2006, na modalidade PREGÃO, Tipo: MENOR PREÇO POR
LOTE para REGISTRO DE PREÇO, com abertura no dia 09 de julho de 2021 as 9h, abertura e início de julgamento das propostas. OBJETO:
contratação de empresa para fornecimento e instalações de telas de gradil e portões para atender as necessidades das Secretaria de Educação do Município de São João do Itaperiú, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I do Edital. A entrega dos envelopes
será até às 08h30 do mesmo dia. A Íntegra do Edital e mais informações poderá ser obtida no Depto. de Licitações, sito à Rua Prefeito
José Acácio Delmonego, 316, Centro, telefone: (047)3458-0010/e-mail: licitacao@pmsji.sc.gov.br. São João do Itaperiú/SC, 28 de junho de
2021. Clezio José Fortunato - Prefeito.
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São João do Oeste
Prefeitura
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 79.2020

Publicação Nº 3123748

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 79.2020
PARTES: Município de São João do Oeste e Gaia Rodovias LTDA
ORIGEM: Processo Licitatório nº 161/2020 Tomada de preço nº 12/2020
OBJETO: Prorrogação no prazo de execução da contratação de empresa para a execução em regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, para a pavimentação asfáltica das Ruas São José e Rua Pioneiros, localizadas na Linha Cristo Rei, Interior do
Município de São João do Oeste, com recursos próprios da CONTRATANTE, acordo com o projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária
e demais especificações constantes no Anexo I do Edital do processo Licitatório nº 161/2020, Tomada de preços nº 012/2020, homologado
no dia 28.12.2020. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato Original, não expressamente alteradas por este
Termo.
PRAZO: 30.06.2021 até 30.09.2021
São João do Oeste - 29 de maio de 2021.
Genésio Marino Anton - Prefeito Municipal

EXTRATO DO PROCESSO LICITATORIO 76.2021 E CONTRATO 34.2021

Publicação Nº 3125109

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2021 E CONTRATO Nº 34/2021
PARTES: Município de São João do Oeste e Noemi Balboena Torres 01063505950
ORIGEM: Concorrência nº 01/2021
OBJETO: “Concessão do direito real de uso para exploração do Ginásio Municipal de Esportes, Quadra Poliesportiva coberta, Centro Poliesportivo (quiosques, quadras de futebol e volei de areia, sanitários, lancheria e etc) localizado na Rua Imigrante, Centro de São João do
Oeste, conforme autorizado pelas leis municipais nº 614/2001 e 1.876/2021.”
Valor: R$ 197,72
Prazo: 29.06.2021 até 29.12.2023
São João do Oeste – 29 de junho de 2021
Genésio Marino Anton– Prefeito Municipal

EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO 94.2021 PE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49.2021

Publicação Nº 3124817

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2021
PARTES: Município de São João do Oeste e Prestadora de serviços Jantsch LTDA EPP
ORIGEM: Pregão Presencial nº 53.2021
OBJETO: “Registro de preços para eventual e futura aquisição de brita, pedrisco, rachão e correlatos para as secretarias municipais de São
João do Oeste.”
Valor: R$ 137.170,00
Prazo: 29.06.2021 até 29.06.2022
São João do Oeste – 29 de junho de 2021
Genésio Marino Anton– Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 178 DE 25 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123838

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 178 DE 25 DE JUNHO DE 2021.
CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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 881/05 de 30 de novembro de 2005.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder afastamento por licença maternidade, conforme certidão de nascimento, a partir de 25 de junho de 2021, à servidora municipal Sra. FABÍOLA FOLLMANN MALDANER, brasileira, matrícula funcional nº 736/2013, ocupante do cargo de nutricionista, pelo período
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de 120 dias.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor nesta data.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São João do Oeste, 25 de junho de 2021.
GENÉSIO MARINO ANTON
Prefeito Municipal
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São João do Sul
Prefeitura
DECRETO 45_2021

Publicação Nº 3124583

DECRETO Nº 045 DE 28 DE JUNHO DE 2021
“Abre Crédito Suplementar ao Orçamento Vigente da Prefeitura Municipal e dá outras providências”.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o Art. 6º da Lei nº 1880 de 08 de dezembro 2020 (Lei Orçamentária);
DECRETA:
Art. 1º - Fica determinada a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.888,82 (seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e
oitenta e dois centavos), para cobertura de dotação do orçamento vigente da Prefeitura Municipal, conforme segue:
0301 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
28.846.0000.0002 – ENCARGOS GERAIS DA PREFEITURA
3.3.90.00.00.00.00.00.3024 – Aplicações Diretas ............................................................ R$ 6.888,82
TOTAL ............................................................................................................................ R$ 6.888,82
Art. 2º - Para cobertura da dotação do artigo primeiro será utilizado superávit financeiro, verificado no exercício anterior, dos seguintes
convênios:
I - Convênio nº 886975/2019, celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, objeto: aquisição de um trator agrícola,
valor de R$ 43,65;
II - Convênio nº 890059/2019, celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, objeto: aquisição de uma patrulha
agrícola, valor de R$ 6.845,17.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
28 de junho de 2021.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.
TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

DECRETO 46_2021

Publicação Nº 3124589

DECRETO Nº 046 DE 28 DE JUNHO DE 2021
“Abre Crédito Suplementar ao Orçamento Vigente do Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências”.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o Art. 6º da Lei nº 1880 de 08 de dezembro 2020 (Lei Orçamentária);
DECRETA:
Art. 1º - Fica determinada a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), para cobertura
de dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, conforme seguem:
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0009.1009 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ACADEMIAS
4.4.90.00.00.00.00.00.0085 – Aplicações Diretas .......................................................... R$ 108.798,03
10.301.0009.2022 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E EQUIPES DE PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA
3.3.90.00.00.00.00.00.0085 – Aplicações Diretas .......................................................... R$ 50.000,00
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10.303.0009.2025 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3.1.90.00.00.00.00.00.0085 – Aplicações Diretas .......................................................... R$ 30.000,00
10.305.0009.2024 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.1.90.00.00.00.00.00.0085 – Aplicações Diretas .......................................................... R$ 21.201,97
TOTAL .......................................................................................................................... R$ 210.000,00
Art. 2º - Para cobertura das dotações do artigo primeiro será utilizado o excesso de arrecadação de recurso ordinário, verificado no exercício
corrente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
28 de junho de 2021.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.
TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças
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São Joaquim
Prefeitura
PORTARIA Nº 571/2021

Publicação Nº 3124956

PORTARIANº 571/2021
O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica EXONERADA por término de contrato a senhora: - RAFAELA CABRAL DE LIMA, ocupante da função de Educador Social, na
Secretaria Municipal de Assistência Social, para qual havia sido designada através da Portaria Nº 519/2021, de 07/06/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 28 de junho de 2021.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 572/52021

Publicação Nº 3124958

PORTARIANº 572/2021
O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido FÉRIAS ao servidor RODRIGO ISRAEL DE CARVALHO, ocupante da função de Técnico em Enfermagem - ESF, referente ao exercício de 2019/2020, a contar do dia 28/06/2021 à 12/07/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 28 de junho de 2021.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 573/2021

Publicação Nº 3124961

PORTARIANº 573/2021
O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam concedidas licenças para tratamentos de saúde, conforme apresentações de atestados médicos aos seguintes servidores:
– MARTA APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA, ocupante do cargo de Professora – 20 horas, por 01 (um) dia, no dia 23/06/2021. – ROSILENE
GODINHO PADILHA ROCHA, ocupante do cargo de Professora – 30 horas, por 03 (três) dias, a contar do dia 23/06/2021, para tratamento
de saúde de pessoa da família. – ELAINE CRISTINA RODRIGUES, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, por 01 (um) dia, no dia
23/06/2021. – JOZE CARLA DE SOUZA, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, por 03 (três) dias, a contar do dia 23/06/2021.
– EDUARDO FELIPE, ocupante da função de Eletricista, por 01 (um) dia, no dia 24/06/2021. – NELCI HEMENEGILDA AMARAL TOMAZ,
ocupante do cargo de Agente Administrativo, por ½ (meio) dia, período vespertino do dia 24/06/2021. – MAIANE VIEL, ocupante do cargo
de Professora – 40 horas, por 01 (um) dia, no dia 24/06/2021. – ADRIANA BAESSO, ocupante do cargo comissionado de Diretora de Arrecadação, Fiscalização e Tributos, por ½ (meio) dia, período matutino do dia 24/06/2021. – ADRIANA BAESSO, ocupante do cargo comissionado de Diretora de Arrecadação, Fiscalização e Tributos, por ½ (meio) dia, período matutino do dia 25/06/2021. – DEIZIANE PADILHA,
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ocupante do cargo de Professora – 20 horas, por ½ (meio) dia, período vespertino do dia 25/06/2021, para tratamento de saúde de pessoa
da família. – VALERIA SOUZA ARRUDA, ocupante do cargo de Professora – 20 horas, por 01 (um) dia, no dia 25/06/2021. – ELOIZA NUNES
DEMESSIANO, ocupante da função de Agente Comunitário de Saúde - ESF, por 01 (um) dia, no dia 25/06/2021. – GRAZIELA RAIZER DA
CRUZ, ocupante do cargo de Professora – 20 horas, por ½ (meio) dia, período vespertino do dia 25/06/2021. – CLAUDETE FERNANDES,
ocupante do cargo de Professora – 50 horas, por 01 (um) dia, no dia 25/06/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e produziu seus efeitos legais nas datas mencionadas no artigo 1º desta
Portaria, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 28 de junho de 2021.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal
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São José
Prefeitura
ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 063/2021

Publicação Nº 3124945

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021 – Processo nº 200/2021 – Proc. Adm. 2435/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INTEGRADO, ACESSO VIA INTERNET E INTERFACE GRÁFICA
WEB, NO MODELO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS) PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA AS SECRETARIAS, FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIA, INCLUINDO AINDA SERVIÇOS NECESSÁRIOS À SUA IMPLANTAÇÃO NO CLUSTER REDUNDANTE DA NUVEM PRIVADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC E REPLICAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA O SITE DE REDUNDÂNCIA DA PREFEITURA, BEM
COMO SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES..
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 29 de junho de 2021 às 18h00min até o dia 09 de julho de 2021, às 14h00min. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 14h01min do dia 09 de julho de 2021, INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 14h01min do dia 09 de julho de 2021.
Retirada do edital no link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: Fone: (48) 33810002.

ACÓRDÃO Nº 031/2021

Publicação Nº 3124382

1. RELATÓRIO DO CONSELHEIRO RELATOR
Trata-se de recurso voluntário onde o contribuinte contesta a TFPU (Taxa de Fiscalização) dos anos de 2005 a 2012, 2018 a 2020, bem
como o ISS Fixo dos anos de 2013 a 2017, créditos estes exigíveis conforme decisão de primeira instância proferida à folha 25 dos autos
do referente processo.
De início a requerente Srª Suêmia Maria Brasil solicitou a baixa de atividade para autônomos e o cancelamento dos débitos decorrentes da
atividade exercida (carrinho de cachorro quente) alegando que encerrou tal atividade e que a exerceu pelo período de 4 (quatro) meses.
Em seu parecer à folha 13 o Fiscal de Tributos solicita em diligência a cópia da carteira profissional e ou comprovante de aposentadoria.
Em seguida à folha14 a requerente informa por meio de declaração simples, que é trabalhadora “do lar”, que não possui carteira de trabalho
e não é aposentada. Informa ainda por meio de declaração de terceiro firmado em cartório que reside em Florianópolis desde 1962.
O setor de Fiscalização de Tributos à folha 18 não reconheceu a declaração de residência como prova de inexistência do fato gerador e
assim solicitou a reformulação do pedido para especificar o ano em que exerceu a referida atividade e então dar prosseguimento da análise
do pedido de baixa de atividade e cancelamento de débitos, encaminhando ao setor de Cadastro Econômico determinando a suspensão da
atividade autônoma.
Atendendo as solicitações do Setor Fiscal à folha 20 a contribuinte reafirma que a atividade durou 04 (quatro) meses no período compreendido entre maio e setembro de 2001, que “foi uma experiência que não deu certo” e que “não tem onde encontrar provas que deixou
de exercer as atividades de autônoma”.
Na decisão de primeira instância à folha 25 o Secretário da pasta conclui que os débitos serão mantidos conforme sugestão do Fisco, determina a prescrição da TFPU 2004 e o encaminhamento ao setor responsável para suspender o Cadastro Econômico e por conseq-ência os
lançamentos tributários da referida Taxa.
Na continuidade a requerente ingressou com recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes onde declara ser dona de casa, não contribuir
junto ao INSS, ser “sustentada” pelo marido e nunca ter trabalhado fora para ter carteira assinada. Alega ainda não ter condições financeiras
para quitar os débitos em questão.
O recurso de ofício foi recebido pela Presidência deste Conselho de Contribuintes (fl 28) que em seguida abriu vista para manifestação do
representante da Fazenda Municipal determinando sua posterior distribuição.
A relatora membro deste Conselho que analisou o processo em questão proferiu seu voto à folha 33, eis que levado a votação houve solicitação de diligência acolhida pelos membros conselheiros naquela sessão.
Em atendimento á diligência a fiscalização manifestou-se à folha 36 informando que “não foi encontrado nos registros históricos ação de
fiscalização da contribuinte fora do período declarado”.
Ainda em resposta á diligência, à folha 37, a requerente acostou aos autos declaração firmada em cartório onde declara que foi sua única
experiência como vendedora, que durou apenas 04 meses no ano de 2000, que o negócio não deu certo em virtude da numerosa concorrência, que teve prejuízos e que por falta de experiência e sem a assessoria de um profissional contador não solicitou a baixa das atividades
junto á Prefeitura Municipal. Reafirma ainda que é dona de casa, ou seja, trabalhadora do lar sem nunca ter contribuído para o INSS e que
seu marido é quem á sustenta, que nunca trabalhou fora de casa e por isso não possui carteira de trabalho. Por fim, declara ainda a ciência
de que se houver falsidade em sua declaração, esse ato poderá configurar crime previsto no Código Penal Brasileiro.
A requerente apresentou às folhas 38-78 a Declaração de Ajuste Anual do IRPF ano calendário 2016 a 2020 do seu marido o Sr Eldo Brasil
onde figura como sua dependente, documento este solicitado na referida diligência.
É o relatório.
2 . VOTO VENCEDOR – CONSELHEIRO VALDECI SAGAZ
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2.1 - Da admissibilidade
Considero que o recurso voluntário atende aos critérios de interesse, legitimidade e tempestividade. Desta forma, entendo pelo seu conhecimento.
2.2 - Do Mérito
Sobre o mérito, com a devida vênia que merecem os que discordam, no sentir desse Conselheiro e baseado na documentação acostada pela
requerente e pela declaração expressa nos autos pela fiscalização,quando do seu pedido de vistas e diligência, ficou caracterizado o período
em que a requerente exerceu suas atividades no município.
Nota-se que requerimento constante no presente processo de solicitação de baixa de atividades e cancelamento de débitos está motivado
por ausência do fato gerador.
Porém a requerente descumpriu o que preceitua o Art. 283 item IV da Lei Complementar 021 de 20/12/2005 e a ela deve ser imputado o
que está previsto no Art. 404 letra a do mesmo dispositivo legal.
2.3 Da Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito dar-lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância,determinando assim a baixa de atividades da requerente a partir do exercício de 2002e o consequente cancelamento dos débitos devendo a ela
ser aplicado a multa prevista em desobediência ao Art. 283.
São José, 24 de junho de 2021.
VALDECI SAGAZ
Conselheiro Relator - voto vencedor
DECISÃO FINAL – ACÓRDÃO Nº 031/2021
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Voluntário em Processo Administrativo nº 20.680/2019.
Acordam, os Conselheiros do Conselho Municipal de Contribuintes de São José/SC, reunidos na 460ª Sessão, decidiu, por maioria, 3X1, dos
conselheiros aptos a votarem conhecer do recurso voluntário e no mérito dar-lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância,
determinando assim a baixa de atividades da requerente a partir do exercício de 2002 e o consequente cancelamento dos débitos devendo
a ela ser aplicado a multa prevista em desobediência ao Art. 283.nos termos do voto divergente do conselheiro Valdeci Sagaz.
O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Conselheiro Sr. Júnior Spies, sem voto, e dele participaram, além do Conselheiro
Relator Sr. Charles Augusto Tápia, os Conselheiro, Sr. Valdeci Sagaz, Sr. Miguel Armando Pereira Junior e o Sr. Rodrigo Koerich da Silva.
Esteve presente à sessão de julgamento e fez uso da palavra o Sr. Rodrigo João Machado, na qualidade de representante da Fazenda.
São José, 24 de junho de 2021.
Júnior Spies
Presidente
Charles Augusto Tapia
Conselheiro Relator

Valdeci Sagaz
Conselheiro designado redator do acórdão

Rodrigo João Machado
Procurador-Geral do Município
Representante da Fazenda Pública

Graziela Besen Petry Mariot
Secretária-Geral

ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021

Publicação Nº 3124498

ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA CONTENÇÕES DE TERRA NO
ENTORNO DO CEM JOSÉ NITRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC.
A Comissão Permanente de Licitações (CPL) reuniu-se para análise e julgamento das propostas de preços apresentadas pelas empresas
abaixo, habilitadas no processo em epígrafe.
EMPRESA HABILITADA
• IMPACTO ENGENHARIA LTDA.
ANÁLISE DA COMISSÃO
Em análise à proposta apresentada pela empresa habilitada, a Comissão Permanente de Licitações (CPL) concluiu que as exigências contidas
no edital e nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações foram plenamente atendidas, decidindo assim:
CLASSIFICAR A PROPOSTA DA EMPRESA
• IMPACTO ENGENHARIA LTDA.
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Assim sendo, após análise da proposta apresentada, fica de tal modo classificada pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL a empresa:
1ª Classificada: IMPACTO ENGENHARIA LTDA: R$ 26.914,00 (vinte e seis mil, novecentos e quatorze reais).
O resultado deste julgamento será publicado no Diário Oficial do Município (DOM/SC), contando-se a partir dessa data, prazo para eventual
recurso. Não havendo recurso o processo será encaminhado à autoridade superior para fins de Homologação, Anulação ou Revogação.
São José, 28 de junho de 2021.
Paulo Dutra
PRESIDENTE DA CPL

Humberto Alcino da Silva
MEMBRO DA CPL

Eliane Teresinha Souza
MEMBRO DA CPL

Iriberto Antônio M. Junior
MEMBRO DA CPL

Izauro Pinto
MEMBRO DA CPL

Adriana Silva Pacheco Pedro
MEMBRO DA CPL

DECRETO Nº 15189/2021

Publicação Nº 3124168

DECRETO Nº 15189/2021
EXONERA SERVIDOR.
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 exonerada, a pedido, a servidora LILIAN SANDIN BOEING do cargo de Secretária da Educação – SM, com lotação na Secretaria
da Educação.
Art. 2° – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir do dia 30 de junho de 2021.
Paço Municipal em São José (SC), 28 de junho de 2021.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

EDITAL Nº 006/2021

Publicação Nº 3124339

EDITAL Nº 006/2021
DISPÕE SOBRE A MATRÍCULA E REMATRÍCULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL – PRIMEIRO E SEGUNDO SEGMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
O Secretário Adjunto de Educação, no uso de suas atribuições, RESOLVE deliberar as seguintes normas:
1 - DO PROCESSO DE REMATRÍCULA E MATRÍCULA
1.1 - A Secretaria Municipal de Educação de São José fará divulgação do processo de rematrícula e matrícula para o segundo semestre
letivo de 2021 na Educação de Jovens e Adultos, com a participação de cada Instituição de Educação, que deverá utilizar todos os meios de
comunicação disponíveis e locais de fácil acesso, para que essa divulgação seja ampla.
1.2- É de responsabilidade da Direção, constituir um grupo de trabalho para planejar, divulgar e efetuar a matrícula.
2 - DA REMATRÍCULA:
2.1 - Arematrículaacontecerá no período de 28/06/2021 a 02/07/2021, para os/as estudantes do Ensino Fundamental, regularmente matriculados na Unidade Escolar no primeiro semestre de 2021.
2.2 - As rematrículas nas Unidades Escolares do Ensino FUndamental EJA, atenderão os seguintes requisitos:
2.2.1 - Os estudantes que frequentam a Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino terão automaticamente a garantia de
vaga, desde que seja ofertada a turma/ano, mediante comprovação da rematrícula, que deverá ser realizada exclusivamente pela internet
no link estudante.educarweb.net.br a partir do dia 28 (vinte e oito) de junho até 02 (dois) de julho de 2021. Ao término da rematrícula será
emitido um número de protocolo como comprovante.
2.2.2 - A confirmação da rematrícula deverá ser realizada pelo próprio estudante, se maior de idade. No caso de estudantes menores de 18
anos, a confirmação de rematrícula será de responsabilidade dos pais ou responsáveis.
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2.2.3 - A relação de vagas será divulgada no dia 05/07/2021, no período noturno, nas respectivas unidades e no site da prefeitura.
3 - DA MATRÍCULA PARA NOVOS ESTUDANTES
3.1 - A Secretaria Municipal de Educação, em atendimento à legislação vigente, estabelece normas para efetuar matrículas no segundo
semestre letivo de 2021, para estudantes do Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos no primeiro segmento (alfabetização)
e segundo segmento (6º ao 9º ano).
3.2 - As inscrições para matrículas novas, nas UnidadesEscolares, serão realizadas no período de 06/07/2021 a 15/07/2021, mediante a
existência de vagas, de acordo com as normas constantes neste edital.
3.2.1- As inscrições para matrículas novas serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio de inscrição online, no endereço eletrônico: https://saojose.educarweb.net.br/servicoexterno/matricula-2021, a partir de 8 horas do dia06/07/2021 até 23 horas do dia 15/07/2021.
Ao término da inscrição será emitido um número de protocolo como comprovante.
3.2.2 – Os estudantes que não possuírem acesso à internet poderão realizar a inscrição para matrícula na Unidade Escolar, na qual pretende
matricular-se, no horário 19h às 21h30min.
3.3 – Para efetuar a inscrição de matrícula e inserção dos dados cadastrais, o estudante ou pai/responsável do(a) estudante menor de 18
anos, deverá realizar os seguintes procedimentos:
a) Acessar o site: https://saojose.educarweb.net.br/servicoexterno/matricula2021;
b) Ler na íntegra e estar de acordo com as regras do respectivo Edital;
c) Preencher a solicitação de inscrição de matrícula;
d) Entregar os documentos solicitados para a matrícula no período estipulado no item 3.5 na Unidade Escolar onde pretende matricular-se
. Acondicionar os documentos em sacos plásticos respeitando as normas sanitárias de higiene.
3.3.1- Durante a solicitação de matrícula o/a estudante e/ou pais/responsáveis pelo estudante menor de 18 anos, devem obrigatoriamente
informar sua opção:
1. Pela sua participação nas atividades de aprendizagens presenciais ou não presenciais.
2. Preencher se é estudante do grupo de risco.
3.4- A divulgação do resultado da solicitação de matrícula será no dia 19/07/2021 a partir das 8 horas no site oficial da Prefeitura Municipal
de São José,no endereço eletrônico http://saojose.sc.gov.br
3.4.1- Após a divulgação do resultado da solicitação de matrícula, a segunda etapa é a confirmação da matrícula propriamente dita, que
deverá ser realizada diretamente na Unidade Escolar até o dia 22 de julho.
3.4.2- A entrega de documentos e efetivação da matrícula para os/as estudantes novos será entre os dias 19 a 22 de julho de 2021, nas
respectivas Unidades Escolares a partir das 18h30min.
3.4.3- Caso os estudantes e/ou pais/responsáveis de estudantes menores de 18 anos não compareçam na unidade escolar indicada pelo Sistema Eletrônico de Matrícula para EJA - Ensino Fundamental, no prazo a que se refere este caput para confirmar as informações prestadas,
a matrícula não será confirmada, a solicitação será cancelada automaticamente e será necessário acessar novamente o Sistema Eletrônico
para reiniciar o processo.
3.4.4 – O não comparecimento no período de efetivação de matrícula na unidade escolar, implicará na perda da vaga, sendo chamados/as
os/as candidatos/as da lista de espera.
3.5 – A matrícula de estudantes novos obedecerá aos seguintes requisitos:
I – Dar-se-ão somente em nível de complementação das vagas restantes da rematrícula.
II – As vagas serão prioritariamente ao atendimento das pessoas com maior idade.
III – O atendimento às pessoas com idade inferior a 18 anos, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, dar-se-á apenas quando houver
sobra de vagas, priorizando os alunos comprovadamente trabalhadores.
IV – Apresentação dos documentos exigidos de acordo com as normas da unidade Escolar e Censo Escolar. (RG, Certidão de nascimento,
CPF e comprovante de residência)
V – Tomar ciência e assinar o Termo de Compromisso a respeito das normas do Regimento Escolar e Projeto Político Pedagógico da referida
Unidade Escolar.
VI - A matrícula para o Ensino Fundamental – EJA, no que se refere à idade mínima de ingresso correspondente a 15 anos, completos até
a data da matrícula, conforme Resolução CNE/CEB nº 03, de 15 de junho de 2010.
VII – A matrícula será efetuada no ano/turma indicado pelo resultado do processo de avaliação semestral/anual, utilizado pela Unidade
Escolar de origem do estudante.
4 – DA ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS
4.1 – A Unidade Escolar procederá à organização de turmas observando:
• Mínimo de 15 alunos e máximo de 35 alunos por turma no Ensino Fundamental – Alfabetização e Anos Finais.
4.2 - A Direção da Unidade Escolar deverá esclarecer aos estudantes e/ou pais/responsáveis no ato de matrícula, que o estudante está
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sujeito a agrupamento, no caso de ocorrer redução do número de estudantes por turma e reagrupamento para outra instituição de ensino,
em caso de fechamento do Polo.
4.3 – A Educação de Jovens e Adultos modalidade presencial é ofertada nos seguintes Polos:
1. Colégio Municipal Maria Luiza de Melo - Kobrasol
2. Escola Básica Municipal Altino Corsino da Silva Flores - Procasa
3. CEM Maria Iracema de Andrade - Barreiros
4. CEM Araucária – Serraria
5. CEM Antônio Francisco Machado – Forquilhinhas
6. Escola Básica Municipal Albertina Krummel Maciel – Fazenda do Max
7. CEM Ceniro Martins – Loteamento Ceniro Martins
8. CEM Renascer – Bairro Renascer
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
5.1 - Por determinação do Senhor Prefeito Municipal e baseado na legislação pertinente, fica proibida a cobrança de qualquer taxa referente
à efetivação de matrícula e solicitação de materiais nas Unidades Escolares pertencentes à Rede Municipal de Ensino de São José.
5.2 - Durante o segundo semestre letivo, as demais solicitações de matrículas/transferências serão realizadas diretamente nas unidades,
seguindo as mesmas orientações deste edital.
5.3 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal da Educação.
São José, 23 de junho de 2021.
PAULO ROBERTO FROES TONIAZZO
Secretário Adjunto de Educação
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

P O R T A R I A- SA - N.º 101/2021

Publicação Nº 3124351

P O R T A R I A- SA - N.º 101/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

13669-7

Adão de Souza

Professor

22/02/2021

60

10751-4

Alessandra de Oliveira NiconProfessor
tchuk

22/02/2021

60

1317-0

Jane Aparecida Matos

Professor

22/02/2021

180

35827-4

Guilherme Dutra Antunes

Professor

18/02/2021

60

35835-5

Rosangela Dutra de Souza

Professor

18/02/2021

60

430265-6

Andrea dos Santos

Professor

18/02/2021

60

13601-8

Marcia Lidia da Silva

Professor

18/02/2021

60

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 23 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 23 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração
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P O R T A R I A- SA - N.º 102/2021

Publicação Nº 3124354

P O R T A R I A- SA - N.º 102/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

429356-8

Fernando Borges Moraes

Professor

18/02/2021

60

428822-0

Daiana Hillesheim

Aux. de Sala

17/02/2021

45

13750-2

Ivete Goldmeyer Leal

Professor

22/02/2021

60

Professor

22/02/2021

60

Professor

22/02/2021

60

429529-3
429520-0

Edineusa Maria Sagaz Oliveira Cardoso
Ana Paula Barreto Silva de
Sousa

35738-3

Rosilda Bernadete

Professor

22/02/2021

60

40216-8

Marli da Silveira

Aux. de Sala

22/02/2021

60

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 24 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 103/2021

Publicação Nº 3124355

P O R T A R I A- SA - N.º 103/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

33340-9

Vanessa Bozzano Gouveia

Aux. de Ensino

18/02/2021

60

Especialista Ed. Especial

22/02/2021

60

Professor

22/02/2021

60

1797-3

Danny Mery de Souza Neckel Professor

22/02/2021

60

21693-3

Zelidia Oliveira de Souza

Aux. de Sala

22/02/2021

60

39803-9

Eleziane de Oliveira

Aux. de Sala

18/02/2021

60

22809-5
17027-5

Maria Francisca Rodrigues
Giron
Maria Ivone Semonetti
Guedes

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 24 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração
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P O R T A R I A- SA - N.º 106/2021

Publicação Nº 3124358

P O R T A R I A- SA - N.º 106/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

35780-4

Jaqueline Espindola

Professor

18/02/2021

60

13844-4

Cibele Schimidt

Aux. de Sala

18/02/2021

60

13624-7

Milene Rothstein Alves Luiz

Aux. de Sala

18/02/2021

60

35718-9

Ana Dorilda Lila

Aux. de Sala

18/02/2021

60

13712-0

Edna Mara Andrade de Souza Aux. de Sala

06/10/2020

80

13912-2

Patricia Bosquete Espindola

Professor

14/12/2020

30

13774-0

Rosangela da Silva

Professor

14/12/2020

60

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 24 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 107/2021

Publicação Nº 3124363

P O R T A R I A- SA - N.º 107/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

11545-2

Eulalia Lourdes de da Silva
Macário

Professor

18/01/2021

60

429550-1

Neusa Santiago Varnieri

Aux. de Ensino

13/01/2021

60

40219-2

Kelly Thais Costa

Aux. de Sala

15/03/2021

90

13914-9

Syomara Dalva Machado

Aux. de Ensino

15/03/2021

90

13809-6

Lucilene Jucelia Rachadel
Neckel

Professor

05/01/2021

90

428756-8

Michele Pereira

Professor

25/01/2021

60

13759-6

Vanessa de Carvalho Pereira

Professor

15/02/2021

60

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 24 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração
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P O R T A R I A- SA - N.º 108/2021

Publicação Nº 3124366

P O R T A R I A- SA - N.º 108/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

431227-9

Milton Trapani

Aux. de Sala

15/02/2021

60

35982-3

Antonio de Assis Poleza

Professor

15/02/2021

60

42118-9

Sarah Ziselia de Azevedo

Aux. de Sala

15/02/2021

90

13607-7

Leandra Vieira Vidal Pereira

Professor

15/02/2021

120

432780-2

Marli da Silva

Professor ACT

15/01/2021

90

10882-0

Denise Furtado Koerich

Professor r

15/01/2021

120

13647-6

Roziane Terezinha Eleuterio
de Souza

Aux. de Sala

11/02/2021

60

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 24 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 109/2021

Publicação Nº 3124368

P O R T A R I A- SA - N.º 109/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

10805-7

Michela Carla de Araujo
Radtke

Professor

11/02/2021

60

428785-1

Lilian Fernanda Fiamoncini

Aux. de Sala

11/02/2021

60

428735-5

Glaucya Santos Rosa Bourdot Professor

11/02/2021

90

428843-2

Elayne Fernandes da Rosa

Aux. de Ensino

03/02/2021

60

428591-3

Raquel Vieira Lemos

Professor

11/02/2021

30

13568-2

Maria Alves do Vale Oliveira

Aux. de Ensino

11/02/2021

60

40476-4

Maria Regina dos Santos

Professor

08/02/2021

60

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 24 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração
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P O R T A R I A- SA - N.º 110/2021

Publicação Nº 3124374

P O R T A R I A- SA - N.º 110/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

40479-9

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

Roselei Regina Titon Rogalski Professor

08/02/2021

60

428790-8

Elisabete Rodrigues

Aux. de Sala

08/02/2021

60

39813-6

Priscila Alves

Professora

08/02/2021

60

13699-9

Milene Domingos Batista
Santini

Professor

08/02/2021

30

33294-1

Ivan Gabriel dos Santos

Professor

08/02/2021

60

40707-0

Silvana Dantas Trevisan

Professor

08/02/2021

30

429545-5

Indianara da Silva

Aux. de Ensino

08/02/2021

90

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 24 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 74/2021

Publicação Nº 3124427

P O R T A R I A- SA - N.º 74/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação , Licença para Tratamento de Saúde segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

428719-3

Caroline Souza de Azevedo

Professor

08/03/2021

23

40236-2

Eveli Carla Vargas

Aux. de Sala

02/03/2021

428859-9

Tayara Meira Bittencourt
Wiggers

Aux. de Ensino

07/04/2021

13907- 6

Gisele Maria Cordeiro

Aux. de Ensino

05/04/2021

21

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 18 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 18 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração
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P O R T A R I A- SA - N.º 75/2021

Publicação Nº 3124430

P O R T A R I A- SA - N.º 75/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Saúde, Licença para Tratamento de Saúde segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

41549-9

Gislaine de Souza Guedes

Ag. Comunitário

21/03/2021

30

432436-6

José Marcio Duarte Fontela

Ag. Administrativo

19/03/2021

30

39153

Maria de Fatima da Silva

Ag. Comunitário

29/03/2021

30

37504-7

Adauto Alves Benedet

Farmacêutico

02/03/2021

60

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 18 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 18 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 76/2021

Publicação Nº 3124432

P O R T A R I A- SA - N.º 76/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria da Saúde , Licença Maternidade 180 dias segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

426400-2

Gabriela Machado

Médico

15/01/2021

180

426391

Fernanda Cacciatori Borges

Profissional de Ed. Física

28/01/2021

180

432495-1

Monique Evellin Alves Santana

Enfermeiro

24/03/2021

180

17787-3

Fabricia Carmina Pereira

Enfermeiro da Familia

23/01/2021

180

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 21 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
São José (SC), de 21 junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração.

P O R T A R I A- SA - N.º 77/2021

Publicação Nº 3124437

P O R T A R I A- SA - N.º 77/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
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RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Licença Maternidade 180 dias segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

428859-9

Tayara Meira Bittencourt
Wiggers

Aux. de Ensino

16/04/2021

180

33274-7

Rute Meira

Professora

19/02/2021

180

428822

Daiana Hillesheim

Aux. de Sala

17/03/2021

180

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 18 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 18 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 78/2021

Publicação Nº 3124442

P O R T A R I A- SA - N.º 78/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

35835-5

Rosangela Dutra de Souza

Professor

11/03/2021

90

40690-2

Eunice Estefanini Rocha
Muller

Aux. de Sala

29/03/2021

90

40232

Eliane Maria Silveira Caldas

Aux. de Sala

17/05/2021

90

21704-2

Michelle de Souza

Aux. de Sala

17/05/2021

90

33303-4

Marcos Antonio Curcio

Professor

17/05/2021

90

13788

Tatiana Pereira Rosa

Aux. de Ensino

17/05/2021

90

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 21 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 21 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 79/2021

Publicação Nº 3124446

P O R T A R I A- SA - N.º 79/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação , Readaptação segue:
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Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

21754-9

Ana Paula Ezequiel Vicente

Aux. de Ensino

17/05/2021

90

13895-9

Ethel Mary Ulissea

Professor

22/02/2021

60

13724-3

Ligia Barreto da Silva

Professor

22/02/2021

60

21650

Josy Ramos Machado

Professor

14/05/2021

90

13865-7

Ana Lucia Machado

Professor

20/05/2021

90

428716-9

Fabiane Maria Marcus

Professor

17/05/2021

90

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 21 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 21 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 80/2021

Publicação Nº 3124450

P O R T A R I A- SA - N.º 80/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

33349-2

Cristiane Trapp Inacio de
Souza

Professor

20/05/2021

90

431930-3

Lourdes Aparecida Shell

Aux. de Sala

10/05/2021

90

35843-6

Cintia Maria Capistrano de
Oliveira

Professor

06/04/2021

90

35814-2

Renato Gomes Fontoura

Professor

27/05/2021

90

42118-9

Sarah Ziselia de Azevedo

Aux. de Sala

27/05/2021

90

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 21 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 21 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 81/2021

Publicação Nº 3124452

P O R T A R I A- SA - N.º 81/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

431307

Agnes Sanfelici

Professor

27/05/2021

90
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10751-4

Alessandra de Oliveira NiconProfessor
tchuk

12/05/2021

90

429356-8

Fernando Borges de Moraes

Professor

27/05/2021

90

15182-3

Maria Gorete Livramento

Professor

20/05/2021

90

42165

Thauany da Silva

Professor

24/05/2021

90

35762-6

Karoline Ferreira da Cruz

Aux. de Sala

24/05/2021

60

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 82/2021

Publicação Nº 3124456

P O R T A R I A- SA - N.º 82/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

432780-2

Marli da Silva de Souza

Professor ACT

20/05/2021

90

35670

Nilzete Terezinha Neckel

Aux. de Sala

20/05/2021

90

36386-3

Marcos Vinicius Martins da
Silva

Professor

09/04/2021

90

15492

Flavia Alves Zanon

Professor

24/05/2021

90

21695

Cristiane Dilma Koening

Aux. de Sala

24/05/2021

90

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 21 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 21 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 83/2021

Publicação Nº 3124460

P O R T A R I A- SA - N.º 83/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

13843-6

Claudia Martins Rauen Losso

Aux. de Ensino

24/05/2021

90

428901-3

Ana Paula Silva e Costa

Professor

24/05/2021

90
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13714-6

Sueli Maria Fidelis

Professor

24/05/2021

90

433904-5

Luciana Inacio Soares

Secretario Escolar

24/05/2021

90

21686

Alessandra da Silva Teodoro

Aux. de Sala

04/06/2021

90

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 21 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 21 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 84/2021

Publicação Nº 3124464

P O R T A R I A- SA - N.º 84/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria Educação , Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

13832

Telma Nelita Schmitt Alexandre

Professor

04/06/2021

90

15172-6

Simone Souza

Professor

04/06/2021

90

13861-4

Katia Regina Pinto de Carvalho Rosa

Aux. de Sala

15/03/2021

90

428857-2

Vilma de Jesus Pereira

Aux. de Ensino

15/03/2021

90

40219-2

Kelly Thais Costa

Aux. de Sala

15/03/2021

90

13699-9

Milene Domingues Batista
Santini

Professor

15/03/2021

90

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 21 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 21 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 85/2021

Publicação Nº 3124466

P O R T A R I A- SA - N.º 85/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

429529-9

Patricia Costa do Nascimento
Cunha

Professor

11/03/2021

90

429525

Mariana Agostinho Weiss

Professor

15/03/2021

90

13576-3

Vanderleia Kamers

Professor

15/03/2021

90
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15212-9

Nayme Fogaça Laureano

Professor

15/03/2021

90

13603-4

Maria Regina de Sá Tschumi

Professor

11/03/2021

90

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 21 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 21 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 86/2021

Publicação Nº 3124467

P O R T A R I A- SA - N.º 86/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

40701-1

Neide Terezinha Godinho

Professor

11/03/2021

90

428581-6

Agda Neri Salinos Pereira

Professor

11/03/2021

90

15164-5

Rosane Nunes Farias

Professor

11/03/2021

90

430003-3

Juliane de Fátima da Rosa

Professor

11/03/2021

90

428750-9

Viviany Messias Oyola Raro
Nunes

Professor

11/03/2021

90

35835-5

Rosangela Nunes de Souza

Professor

11/03/2021

90

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 22 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 87/2021

Publicação Nº 3124469

P O R T A R I A- SA - N.º 87/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

430247-8

Rosilene Dolores Paranhos
Rodrigues

Aux. de Sala

15/03/2021

90

10755-7

Karla Beatriz Kons

Professor

01/03/2021

90

40465-9

Maria de Fatima Gomes dos
Santos

Aux. de Sala

15/03/2021

90
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13591-7

Helena Lohmann

Professor

15/03/2021

90

39832-2

Nerzi Maria Souza Rodrigues

Professor

03/03/2021

90

432321-1

Kimberly Duarte

Aux. de Ensino ACT

08/03/2021

90

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 22 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 93/2021

Publicação Nº 3124473

P O R T A R I A- SA - N.º 93/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

429558-7

Stela Maris Bion

Orientador Educacional

08/03/2021

90

2796

Rosangela Salete Kramer

Professor

03/03/2021

90

13639-5

Lucia Vieira

Aux. de Sala

03/03/2021

90

1498-2

Osair Pereira de Souza

Professor

03/03/2021

90

13677-8

Andréa Ouriques de Andrade

Professor

03/03/2021

90

21704-2

Michelle de Souza

Aux. de Sala

03/03/2021

90

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 22 de junho de 2021
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 94/2021

Publicação Nº 3124474

P O R T A R I A- SA - N.º 94/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

428901-3

Ana Paula Silva E Costa

Professor

25/02/2021

60

10795-6

Clari Nair Droppa Pereira

Professor

25/02/2021

90

428759-2

Ariana Isabela de Mello
Ferreira

Professor

25/02/2021

60
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42845-9

Patricia Regina da Silva Oye

Aux. de Ensino

25/02/2021

60

428889

Andreia Cristina Pimentel
Coelho

Professor

25/02/2021

60

430258-3

Patricia das Chagas

Aux. de Ensino

25/02/2021

60

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se
Paço Municipal em São José (SC), 22 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 95/2021

Publicação Nº 3124476

P O R T A R I A- SA - N.º 95/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

431930-3

Lourdes Aparecida Schell

Aux. de Sala

25/04/2021

60

428781-9

Darci Cardoso Pereira Martins Aux. de Sala

25/02/2021

60

41409-3

Gisele Pereira Espindola

Aux. de Sala

25/02/2021

60

428793-2

Luciana Freiberger Heiz

Aux. de Sala

25/02/2021

60

33267-4

Janaina Ivonete Martins

Professor

25/02/2021

60

13942-4

Elisangela Nunes Silva Dias

Professor

25/02/2021

60

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 22 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 96/2021

Publicação Nº 3124478

P O R T A R I A- SA - N.º 96/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

33311-5

Cândida Eugenia da Silva

Professor

25/02/2021

60

35803-7

Chrystian Rodrigo Sarmento

Professor

25/02/2021

60

1585-7

Maria Rosicleia da Silva
Guarezzi

Professor

25/02/2021

60
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428859-9

Tayara Meira Bittencourt
Wiggers

Aux. de Ensino

22/02/2021

45

428792-4

Joseli dos Santos

Aux. de Sala

22/02/2021

60

15492

Flavia Alves Zanon

Professor

22/02/2021

60

15170

Rosalia Amante

Professor

22/02/2021

60

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 23 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 23 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 97/2021

Publicação Nº 3124480

P O R T A R I A- SA - N.º 97/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

10863-4

Fabiana Maximiano

Professor

22/02/2021

60

42138-3

Greice Adelia da Silva

Aux. de Sala

22/02/2021

60

35729-4

Fernanda da Silva Amaral

Aux. de Sala

22/02/2021

60

42089-1

Gislaine de Souza Caroni

Aux. de Ensino

22/02/2021

60

428817-3

Andreia Sunção de Araújo

Aux. de Sala

22/02/2021

60

13828-2

Anair Michels Fortunato

Professor

22/02/2021

60

13944

Mariza Gomes Marques de
Farias

Aux. de Sala

22/02/2021

60

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 23 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 23 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 98/2021

Publicação Nº 3124345

P O R T A R I A- SA - N.º 98/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

13614

Silvana Maria de Souza

Aux. de Sala

22/02/2021

60

13915-7

Rita Cassia Pereira da Silva

Aux. de Sala

22/02/2021

60

42064-6

Suzany Aparecida dos S.
Gonçalves

Professor

22/02/2021

60
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428906-4

Hellen Melo Pereira

Professor

22/02/2021

60

13600

Izabel de Oliveira Knabben

Professor

22/02/2021

60

21622-4

Rosélia Aparecida de Castro

Professor

22/02/2021

60

13691-3

Adriana Chagas

Aux. de Ensino

22/02/2021

60

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 23 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 23 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

P O R T A R I A- SA - N.º 99/2021

Publicação Nº 3124349

P O R T A R I A- SA - N.º 99/2021
O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art.
104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,
RESOLVE:
I - Conceder ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), lotado (s) na Secretaria de Educação, Readaptação segue:
Matrícula

Nome

Cargo

Data Afast.

Prazo (dias)

35702-2

Zilma da Rosa Lima

Aux. de Ensino

22/02/2021

60

40213-3

Vanusa Marlene Coelho da
Costa

Aux. de Sala

22/02/2021

60

13806-1

Daniela Mafessoni

Professor

22/02/2021

90

13535-6

Sergio Stahelin

Professor

22/02/2021

60

21721-2

Ceres Helena dos Santos

Aux. de Ensino

22/02/2021

60

10888

Ana Maria de Moraes Maximo Orientador

22/02/2021

60

428760-6

Maria Therezia Elsas de Faria

22/02/2021

60

Professor

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 23 de junho de 2021.
III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço Municipal em São José (SC), 23 de junho de 2021.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA SSDST/PMSJ N°023/2021

Publicação Nº 3124487

PORTARIA SSDST/PMSJ nº 023, de 14 de JUNHO de 2021.
DESIGNA FISCAL DE ATA DE CONTRATO, DECORRENTE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 66, parágrafo único,
inciso I, da Lei nº 2.132, de 04 de abril de 1990 e tendo em vista o disposto no art. nº 65, da Lei Ordinária nº 2.248, de 20 de março de
1991,
RESOLVE:
Art. 1º – Designar o Servidora, SRa. Keila Mary da silva theiss, matrícula nº 3312-7, para efetuar a fiscalização Dos Contratos n.º 042/2021
decorrentes da Inexigibilidade n° 015/2021, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, devendo desempenhar as seguintes funções:
I. Acompanhar toda a execução contratual;
II. Manter cópias legíveis do Contrato, Edital de Licitação, seus anexos e da proposta vencedora;
III. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais;
IV. Esclarecer dúvidas da contratada quanto à execução;
V. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato;
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VI. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais;
VII. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da contratada que embarace a atividade fiscalizatória;
VIII. Determinar a regularização de faltas, defeitos ou incoerências;
IX. Adotar medidas para que a fiscalização garanta a qualidade do produto final e/ou o pagamento apenas dos serviços efetivamente executados
X. Verificar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de acordo com o objeto do contrato;
XI. Atestar as notas fiscais e/ou faturas correspondentes à prestação dos serviços;
XII. Prestar informações a respeito da execução do objeto e de eventuais glosas nos pagamentos devidos à contratada;
XIII. Solicitar à autoridade superior as providências que extrapolem a sua competência;
XIV. Documentar e motivar todas as alterações e prorrogações contratuais;
XV. Conhecer os limites e as regras para alterações contratuais previstos nas normas licitatórias
Art. 2º – Na ausência do servidor designado no artigo anterior ficará automaticamente designada o servidora, SRA Elisiane Cristina de Souza
de Freitas Noronha, nº 30382-8, pelo período que durar o afastamento, devendo obedecer aos mesmos deveres.
Art. 3º – Ocorrendo o afastamento de ambos os fiscais designados, o órgão gestor do contrato designará, por intermédio de portaria, outro
que os substitua, pelo período do afastamento.
Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Vânio Luiz Dalmarco
Secretário de Segurança, Defesa Social e Trânsito

REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Publicação Nº 3124011

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FDFA213CA7512FBCCFBD81A7DA6436FCF35509CB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 - REABERTURA – Processo nº 101/2021 – Proc. Adm. 1214/2021. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM INSTALAÇÃO, RELATIVOS À PREVENÇÃO DE INCÊNDIO , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA VITAL DE SEGURANÇA DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA
DE SÃO JOSÉ/SC. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até o dia 13 de julho de 2021, às 14h00min. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 14h00min
do dia 13 de julho de 2021, INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 14h01min do dia 13 de julho de 2021. Retirada do edital no
link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: Fone: (48) 33810002.

Câmara Municipal
AVISO DE REABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL - 013/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Publicação Nº 3124936

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 919019CC823C7930C2A5BD28AF1ED19EEFDB9B39

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 112/2021
A LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER PRODUTOS E REALIZAR OS SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DE COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, DE ACORDO COM
O QUADRO DE QUANTITATIVOS E CUSTOS E O TERMO DE REFERÊNCIA.
A Diretora de Administração da Câmara Municipal de São José comunica aos interessados a REABERTURA do presente Pregão com período
do recebimento dos envelopes de proposta comercial e habilitação a partir da data de hoje até às 10h15 do dia 09/07/2021.
O Setor de Protocolo da Câmara Municipal de São José funciona de segunda a sexta-feira das 13h às 19h. Excepcionalmente no dia
09/07/2021, com o intuito de atender as licitantes participantes deste pregão, o Protocolo da CMSJ funcionará das 9h15 às 10h15.
O credenciamento dos representantes das empresas licitantes e o início da sessão pública para abertura das propostas, lances verbais e
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habilitação será realizada na mesma data, 09/07/2021, a partir das 10h30, após o término do prazo para recebimento dos envelopes lacrados.
A íntegra do Edital estará disponível para acesso gratuito no Portal Eletrônico da Câmara Municipal de São José, no endereço:
https://www.cmsj.sc.gov.br/camara/conteudo/licitacoes/Pregao-Presencial/.
Durante a sessão pública será respeitado o distanciamento de 01 (um) metro entre os presentes, conforme as orientações da OMS. Ademais, será permitido somente um representante para cada licitante e o uso de máscara será obrigatório para todos presentes.
Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Diretoria de Administração, Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, das 13h às 19h, ou
através dos telefones: (48) 3029-1316, (48) 3029-1349 e (48) 3029-1331.
São José, SC, 28 de junho de 2021.
Marina Cristina de Souza Stadnick
Diretora de Administração

RESOLUÇÃO Nº. 639, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3125066

RESOLUÇÃO Nº. 639, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA O TELETRABALHO DOS SERVIDORES ENQUADRADOS NO GRUPO DE RISCO EM FACE
DA PANDEMIA DE COVID-19
NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ.
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no exercício de suas atribuições, com amparo nos arts. 2º e 31 da Lei Orgânica
Municipal, e art. 23 do Regimento Interno da CMSJ, e
CONSIDERANDO a Resolução n.° 594, de 03 de abril de 2020;
CONSIDERANDO a Resolução n.° 596, de 07 de abril de 2020;
CONSIDERANDO a Resolução n.° 599, de 11 de maio de 2020;
CONSIDERANDO a necessidade de se manter as atividades legislativas, bem como garantir a proteção à vida e a plena observância aos
princípios que norteiam a Administração Pública.
RESOLVE:
Art. 1° Os servidores enquadrados no chamado grupo de risco deverão se submeter à perícia perante a Junta Médica Oficial do Município
de São José, a fim de atestar a enfermidade que justifica a manutenção do afastamento das atividades laborais presenciais.
Parágrafo único. Ficam dispensados da perícia perante a Junta Médica Oficial do Município de São José os servidores que desempenham
suas atividades em regime misto ou presencial de atividades.
RESOLUÇÃO Nº. 639, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Art. 2° Os servidores deverão realizar o agendamento do atendimento perante a Junta Médica Oficial, a fim de obter laudo que dê subsídios
para a manutenção do afastamento das atividades laborais presenciais.
Parágrafo único. Compete aos servidores apresentarem à Junta Médica Oficial laudos, exames e congêneres a fim de permitir a realização
da perícia.
Art. 3° O documento expedido pela Junta Médica Oficial justificando a manutenção do afastamento das atividades laborais presenciais deverá ser apresentado na Coordenação de Recursos Humanos até o 5° (quinto) dia útil do mês de julho de 2021.
Parágrafo único. A não apresentação do documento citado no caput ensejará o retorno imediato às atividades presenciais, sob pena da
aplicação das sanções legais vigentes.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de São José, 28 de junho de 2021.
MÉRI TEREZINHA DE MELO HANG
Presidente
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São José do Cerrito
Prefeitura
DECRETO 052/2021

Publicação Nº 3123711

DECRETO Nº 052/2021
De 28 de junho de 2021
“Decreta Ponto Facultativo”
JOSÉ DIRCEU DA SILVA, Prefeito Municipal de São José do Cerrito, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o Artigo 93, VIII e XII da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. – Será considerado “Ponto Facultativo”, o expediente nas repartições públicas municipais, durante o dia 29 de junho de 2021, em
decorrência a comemoração do Dia do Padroeiro “São Pedro”.
Art. 2º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São José do Cerrito, 28 de junho de 2021.
JOSÉ DIRCEU DA SILVA
Prefeito Municipal
Certifico que este Decreto foi registrado e publicado no Mural, consoante o disposto nos arts. 115 e 170 da Lei Orgânica do Município.
SJC em ___/____/2021

SJC em ___/____/2021

Câmara Municipal

Prefeitura Municipal

PORTARIA 201/2021

Publicação Nº 3123713

PORTARIA nº 201/2021
De 21 de junho de 2021
“CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO II”
O Prefeito Municipal de São José do Cerrito JOSÉ DIRCEU DA SILVA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 93, inciso I e
art. 117 inciso II, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias relativas ao período aquisitivo 2019/2020, da servidora GRACIELE TAUSEDREND, brasileira,
portador do CPF nº 051.116.399-18, ocupante do Cargo de Agente Administrativo II, do Município de São José do Cerrito/SC.
Art. 2º - O período do gozo de férias inicia-se no dia 21 de Junho de 2021 com término em 20/07/2021.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São José do Cerrito/SC, 21 de junho de 2021.
JOSÉ DIRCEU DA SILVA
Prefeito Municipal
Certifico que esta Portaria foi registrado e publicado no Mural, consoante o disposto nos arts. 115 e 170 da Lei Orgânica do Município.
SJC em ___/____/2021
Prefeitura Municipal
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TERMO DE COOPERAÇÃO CEDUP

Publicação Nº 3123744

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2021
“Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO e a COOPERATIVA DA ESCOLA DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL
PROFISSIONAL “CAETANO COSTA” – COOPERCOSTA.”
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 82.777.327.0001-39, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. JOSÉ DIRCEU DA SILVA, e a COOPERATIVA DA ESCOLA DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL
PROFISSIONAL CAETANO COSTA COOPERCOSTA, inscrito no CNPJ nº. 78.269.180/0001-07, neste ato representada por seu presidente
ROBSON LUIZ DE OLIVEIRA DIAS DOS SANTOS com base na Lei Municipal nº. 736/2007, de 13/08/2007, celebram o presente convênio de
cooperação financeira mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto:
O Presente Convênio tem por objetivo as transferências de recursos pelo município á Coopercosta, destina-se a manutenção, estadia e
alimentação de alunos carentes do município de São José do Cerrito, regularmente matriculados no Curso Técnico em Agropecuária em
concomitância com o ensino médio, ministrado pelo CEDUP – CAETANO COSTA durante o ano de 2021.
PARAGRÁFO ÚNICO: Somente poderão ser beneficiadas pelo convênio os alunos que satisfaçam os requisitos legais de acesso ao curso e/
ou as suas respectivas fases, a critério do CEDUP – CAETANO COSTA, reservado o direito de também recusar alunos que não satisfaçam os
requisitos legais e/ou restrições de qualquer natureza, inclusive disciplinares e pedagógicas para frequentar o curso.
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Valor do Convênio
Para execução do presente convênio, o município repassará a importância de R$ 18.000,00 dezoito mil reais), no ano letivo de 2021, sendo
repassados em 6 (seis) parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais) a serem depositadas até o dia 15 (quinze) de cada mês iniciando no mês de
julho, conforme tabela de concessão determinada pelo Conselho Municipal de Educação – CME/SJC, considerando os critérios estabelecidos
no Edital nº 001/2021 CME e a situação individual dos alunos beneficiados.
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Orçamento
As despesas decorrentes da execução do presente convênio, correrão á conta do orçamento programa de 2021:
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Projeto atividade: 2.006
(83) 3.3.50.00.00.00.00.00.0800 – Aplicações Diretas
CLÁUSULA QUARTA – Das Obrigações do MUNICÍPIO
É de responsabilidade do MUNICÍPIO através da deliberação do Conselho Municipal de Educação indicar como beneficiário do presente
convênio apenas alunos que reúnam as condições legais de frequentar o curso ministrado pelo CEDUP CAETANO COSTA e desde que não
possuam nenhuma das restrições no parágrafo único da cláusula primeira.
CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações da COOPERCOSTA
É de responsabilidade da COOPERCOSTA a manutenção, aqui compreendidos todos os insumos necessários para o regular desenvolvimento
do Curso Técnico em Agropecuária, em concomitância com o ensino médio, especialmente os empregados nas Unidades Didáticas de Produção, assim como o funcionamento de alojamento em quartos para os 27 alunos inscritos para a bolsa serem beneficiados com a BOLSA
CEDUP, conforme Edital 001/2021 do Conselho Municipal de Educação para o ano letivo contratado.
§ 1º: Não constitui obrigação da COOPERCOSTA e nem do CEDUP CAETANO COSTA o fornecimento do colchão e roupas de cama, competindo a cada aluno providenciar o seu próprio enxoval.
§ 2º: A COOPERCOSTA fornecerá as refeições (Café, almoço e janta) de acordo com cardápio a ser aprovado pela Assembleia de seus associados, tendo por pratos básicos tradicionalmente consumidos na região, para as três refeições diárias.
CLÁUSULA SEXTA – Dos RELATÓRIOS
A COOPERCOSTA remeterá bimestralmente para o Conselho Municipal de Educação de São José do Cerrito relatório de aproveitamento de
cada aluno do Curso de Técnico em Agropecuária em concomitância com o Ensino Médio.
CLÁUSULA SÉTIMA – Dos ENCARGOS DE MORA
Ocorrendo atraso no pagamento de qualquer das parcelas avançadas, incorrerá o MUNICÍPIO no pagamento de juros de mora a taxa prevista no art. 406 do Código Civil.
PARAGRAFO ÙNICO: O recebimento de parcelas em atraso não constitui mais do que mera liberalidade da COOPERCOSTA, posto que poderá
considerar rescindido o presente sem que se faça necessária qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.
CLÁUSULA OITAVA – DA EXTINÇÃO DO CONVÊNIO
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O presente convênio extinguir-se-á, relativamente a cada aluno com a conclusão do ano letivo e consequente liberação dos alunos, ou com
o encerramento do ano letivo.
§ 1º: Não constitui razão de extinção do presente convênio o fato de um ou mais alunos abandonarem o curso ou forem excluídos dele após
o encerramento do primeiro bimestre letivo, pois nesta hipótese, ainda que o aluno conveniado já não usufrua da manutenção, estadia e
alimentação, será o MUNICIPIO responsável pelo pagamento do preço estipulado.
§ 2º: Ocorrendo a hipótese do paragrafo primeiro, o MUNICÍPIO, através do Conselho Municipal de Educação, reorganizará, ou seja, repassará para os demais alunos.
CLÁUSULA NONA – Da RESCISÃO
Qualquer das partes poderá rescindir o presente convênio, desde que manifestem expressamente a vontade de fazê-lo com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, ressalvando-se a COOPERCOSTA receber o valor ajustado, reduzido do percentual correspondente a alojamento
e alimentação, até o termo previsto para o seu término.
CLÁUSULA DÉCIMA
Também constitui razão para que o presente convênio seja rescindido, o descumprimento por qualquer das partes do que se convencionou
e, particularmente se o MUNICÍPIO deixar de proceder o pagamento sucessivo de duas parcelas aqui contratadas, isto sem que seja necessária qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do FORO
As partes do presente convênio elegem o foro da Comarca de Lages, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para
dirimir qualquer dúvida.
E por estarem certos e ajustados assinam o presente convênio na presença das testemunhas, em duas vias de igual teor e forma.
São José do Cerrito, 22 de junho de 2021.
JOSÉ DIRCEU DA SILVA 			
Prefeito 					

Robson Luiz de O. D. dos Santos 		
Presidente da Coopercosta			

PATRICK MOTA SCHUERMANN
Diretor do CEDUP

Caetano Costa
Testemunhas:
DIÓGENES MENEGAZ 				
Procurador Geral do Município 			
CPF: 075.404.879-92 				

ASSINADO DIGITALMENTE

MILTON ORLANDO DE FARIAS
Presidente do CME
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São Lourenço do Oeste
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO N° 079/2021 -SRP-PE N° 005/2021

Publicação Nº 3124768

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BFD514AD4CA7B67E8745EFD94CBFF59641989307

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE – SC
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE–SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que
realizará Sessão de Licitação no dia 12/07/2021, às 08h15min, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2021. SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
005/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL, PROCESSO
SAR 732/2021, PROPOSTA SIGEF N. 24956/2021, A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC.
Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 – ramal 8502. Site www.saolourenco.sc.gov.br.
São Lourenço do Oeste – SC, 28 de junho de 2021.
RAFAEL CALEFFI
PREFEITO MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1540

DECRETO Nº 7.156, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124829

DECRETO Nº 7.156, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Abre crédito adicional suplementar, por
anulação de dotações, no orçamento
programa de 2021, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa
Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
autorização contida na Lei Municipal nº 2.563, de 1º de outubro de 2020, e de acordo
com o art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito adicional, por anulação de
dotações, no orçamento programa de 2021, adicionando-se pelo crédito orçamentário o
valor de até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), nas seguintes dotações
orçamentárias:
13.00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
13.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
13.01.10.301.4506.2.047 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0038
13.00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
13.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
13.01.10.302.4506.2.021 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0038

20

Aplicação Direta

R$ 300.000,00

14

Aplicação Direta

R$ 100.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação de que trata o artigo 1º, em
conformidade com o que estabelece o art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964 e a Lei Municipal nº 2.563, de 1º de outubro de 2020, serão
utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações:
13.00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
13.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
13.01.10.301.4506.2.047 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0038
13.00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
13.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
13.01.10.302.4506.2.021 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0038

21

Aplicação Direta

R$ 300.000,00

15

Aplicação Direta

R$ 100.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 28 de junho de 2021.

RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal

Publicado no DOM/SC
Dia ____/_____/_______
____________________

Jakson Alex Kichel
Técnico de Apoio Administrativo
Matrícula nº 1919/01

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
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Publicação Nº 3123827

PORTARIA Nº 994, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
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 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, a Servidora Pública Municipal KELI CRISTIANE DALLAGNOL, ocupante do cargo de DIRETOR DE TRÂNSITO, matrícula nº 1771/03, de 29 de junho a 05 de julho de 2021.
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 sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 28 de Junho de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.
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São Ludgero
SAMAE - São Ludgero
EXTRATO DE EDITAL DE CONTRATO NO. 39/2021

Publicação Nº 3124733

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE DE SAO LUDGERO
EXTRATO CONTRATUAL
----------------------------------------------------------------------------Aditivo Nº ..... : 39/2021 - Contrato Nº: 60/2020
Contratante..: SAMAE DE SAO LUDGERO
Contratada....: QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
CNPJ: 17.571.591/0001-50
Valor ............ : R$ 2.040 (dois mil e quarenta reais)
Vigência ........ : Início: 04/06/2021 Término: 31/12/2021
Data da assinatura: 04/06/2021
Licitação ....... : Pregão Eletrônico 06/2020 pelo CISAM-SUL.
Recursos ....... : Dotação: 2.070. 3.3.90.30.11.00.00.00
Objeto .......... : Fornecimento de produtos químicos (Hipoclorito de Sódio e Policloreto de Alumínio - PAC) para Tratamento de Água.
----------------------------------------------------------------------------São Ludgero, 29 de junho de 2021.
Judite Peters Schurohff
Diretora do SAMAE

EXTRATO DE EDITAL DE CONTRATO NO. 40/2021

Publicação Nº 3124759

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE DE SAO LUDGERO
EXTRATO CONTRATUAL
----------------------------------------------------------------------------Aditivo Nº ..... : 40/2021
Contratante..: SAMAE DE SAO LUDGERO
Contratada....: SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA
CNPJ: 14.779.384/0004-40
Valor ............ : 60.000,00 (sessenta mil reais)
Vigência ........ : Início: 14/06/2021 Término: 13/06/2022
Data da assinatura: 09/06/2021
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 7/2021
Recursos ..... : Dotação: 2.070.3.3.90.00.00.00.00.00 (8)
Objeto .......... : Pregão presencial para aquisição parcelada de concreto betuminoso usinado a quente – asfalto (CBUQ) para reposição em
locais pavimentados onde o SAMAE executará reparos de redes de água e esgoto.
----------------------------------------------------------------------------São Ludgero, 29 de junho de 2021.
Judite Peters Schurohff
Diretora do SAMAE

EXTRATO DE EDITAL DE CONTRATO NO. 41/2021

Publicação Nº 3124765

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE DE SAO LUDGERO
EXTRATO CONTRATUAL
----------------------------------------------------------------------------Aditivo Nº ..... : 41/2021 - Contrato Nº: 32/2020
Contratante..: SAMAE DE SAO LUDGERO
Contratada....: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CNPJ: 19.207.352/0001-40
Valor ............ : 288.763,20 (duzentos e oitenta e oito mil setecentos e sessenta e três reais e vinte centavos)
Vigência ........ : Início: 12/06/2021 Término: 11/06/2022
Data da assinatura: 11/06/2021
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 6/2020
Recursos ..... : Dotação: 2.070.3.3.90.00.00.00.00.00 (8)
Objeto .......... : Fornecimento Mensal de Tíquete Alimentação em Cartão Magnético para servidores das Áreas Administrativas e Técnicas
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do SAMAE de São Ludgero.
----------------------------------------------------------------------------São Ludgero, 29 de junho de 2021.
Judite Peters Schurohff
Diretora do SAMAE

EXTRATO DE EDITAL DE CONTRATO NO. 42/2021

Publicação Nº 3124775

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE DE SAO LUDGERO
EXTRATO CONTRATUAL
----------------------------------------------------------------------------Aditivo Nº ..... : 42/2021
Contratante..: SAMAE DE SAO LUDGERO
Contratada....: J-TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.766.304/0001-88
Valor ............ : 122.300,00 (cento e vinte e dois mil e trezentos reais)
Vigência ........ : Início: 18/06/2021 Término: 17/06/2022
Data da assinatura: 18/06/2021
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 9/2020
Recursos ..... : Dotação: 2.070.3.3.90.00.00.00.00.00 (8)
Objeto .......... : Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação e locação de softwares integrados de
gestão em saneamento, que atenda as unidades do comercial, atendimento, faturamento, arrecadação, obras, operações e gerencial.
----------------------------------------------------------------------------São Ludgero, 29 de junho de 2021.
Judite Peters Schurohff
Diretora do SAMAE

EXTRATO DE EDITAL DE CONTRATO NO. 43/2021

Publicação Nº 3124805

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE DE SAO LUDGERO
EXTRATO CONTRATUAL
----------------------------------------------------------------------------Aditivo Nº ..... : 43/2021
Contratante..: SAMAE DE SAO LUDGERO
Contratada....: JACO BUSS NETO
CNPJ: 85.109.338/0001-39
Valor ............ : 69.000,00 (sessenta e nove mil reais)
Vigência ........ : Início: 21/06/2021 Término: 20/06/2022
Data da assinatura: 21/06/2021
Licitação ...... : Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 2/2021
Recursos ..... : Dotação: 1.070.4.4.90.00.00.00.00.00 (1), 1.071.4.4.90.00.00.00.00.00 (3)
Objeto .......... : Contratação de 600 horas de serviço de máquina retroescavadeira para ampliação e reparos de redes de água e esgoto
sanitário.
----------------------------------------------------------------------------São Ludgero, 29 de junho de 2021.
Judite Peters Schurohff
Diretora do SAMAE
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São Miguel da Boa Vista
Prefeitura
EXTRATO DE RESULTADO FINAL 32/2021 - PEGÃO ELETRONICO
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 32/2021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO
EXTRATO FINAL

Publicação Nº 3124182

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 32972282B5A68125FF460B8BF0E41B7AE81724FD

VANDERLEI BONALDO, Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista (SC), torna publico,que na presente que tem por finalidade AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARA A CRECHE MUNICIPAL, a empresa vencedora foi DICÁTICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI, inscrita
no CNPJ sob o nº. 08.985.825/0001-14, no valor total de R$55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais) . São Miguel da Boa Vista (SC), 28 de
junho de 2021.VANDERLEI BONALDO – Prefeito Municipal.

Câmara Municipal
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 31/2021 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124396

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA Nº 31/2021
========================================================
Dispõe sobre alteração do horário e da forma da realização da sessão designada para o dia 29 de junho de 2021 e dá outras providências.
EDSON CÉSAR RIGOTTI, Presidente da Câmara Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por Lei.
Considerando que os vereadores Dieison Júlio M-ller, Evandro Céser Pape e Itacir Claudio Ribicki, o Presidente da Casa Edson César Rigotti,
e a Secretária da Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel da Boa Vista, Marizete Sandrin, estiveram em viagem a Florianópolis realizando curso nos dias 21 a 25 de junho de 2021;
Considerando que o vereador Dieison M-ller, o Presidente, Edson César Rigotti e a Secretária Marizete Sandrin testaram positivo para COVID-19;
Considerando o acatamento da orientação da Secretaria de Saúde, e a fim de preservar a saúde dos demais vereadores e servidores da
Casa;
RESOLVE:
Art.1º Fica alterado o horário e forma da Sessão designada para às 18h30min do dia 29 de junho de 2021, que passa a ser às 19h: 00min,
na forma online, através do aplicativo Skype.
Art. 2º Fica determinado que as atividades da Secretária da Casa, Sra. Marizete Sandrin, serão realizadas de forma remota, pelo período
de 28 de junho a 06 de julho de 2021.
Art. 3º No período de 28 de junho a 06 de julho de 2021 o horário de expediente da câmara será das 13h: 00min às 17h: 00min.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente correrão por conta do Orçamento da Câmara Municipal.
Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de São Miguel da Boa Vista, SC, 28 de junho de 2021.
EDSON CÉSAR RIGOTTI
Presidente da Câmara Municipal
Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 32/2021 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124402

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA Nº 32/2021
=================================================
Dispõe sobre afastamento do Presidente através de atestado e dá outras providências.
EDSON CÉSAR RIGOTTI, Presidente da Câmara Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por Lei.
RESOLVE:
Art.1º Comunicar o afastamento do Senhor Presidente Edson César Rigotti de 28 de junho a 03 de julho de 2021, conforme atestado que
estará arquivado em anexo.
Art. 2º Nas datas de 28 de junho a 03 de julho de 2021 o Vice-Presidente Senhor Gilmar Bonfanti fará as partes como Presidente interino
da Câmara de Vereadores, conforme prevê o Regimento Interno da casa.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente correrão por conta do Orçamento da Câmara Municipal.
Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de São Miguel da Boa Vista, SC, 28 de junho de 2021.
EDSON CÉSAR RIGOTTI
Presidente da Câmara Municipal
Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.
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São Miguel do Oeste
Prefeitura
ATA_05_2021_CMAS

Publicação Nº 3124111

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
Lei Orgânica da Assistência Social nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1.993.
Lei nº 6.917 de 12 de maio de 2014
ATA N. 05/2021
No dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte um, realizou-se reunião ordinária, nas dependências da secretaria municipal de assistência
social, afim de deliberar os assuntos pertinentes a este conselho, reuniram-se os membros do conselho municipal de assistência social.
Primeiramente, destacou-se que o presidente Júlio Antônio Bagetti, não pode estar presente, por motivos particulares, sendo assim a vice
presidente Daiane Moreira assumiu as deliberações da presente reunião. Abriu-se espaço para o orientador Evandro Radaeli, que explanou
sobre o retorno das atividades do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), o qual encontram-se suspensas devido a
pandemia (Covid-19). Evandro relatou que pretendem retornar com as atividades no segundo semestre deste ano (Julho/2021), que serão
tomados todos os cuidados de distanciamento, revezamento dos alunos para não ocasionar aglomeração, limpeza e organização das salas
e refeitório, disponibilização de álcool em gel, bem como foi instalado uma câmera na entrada da secretaria que detecta a temperatura de
todos que por ali passarem. A diretora de assistência social, Simone, relatou que, o plano de retomada do SCFV, foi baseado no plano da
educação e adaptado ao SCFV. Simone frisou que o plano não necessita ser aprovado pelo CMAS, mas é de extrema importância que este
conselho esteja ciente das atividades desenvolvidas. Dando sequência a pauta, Leciane, Gestora do Programa Bolsa Família, apresentou o
Plano de Ação e Aplicação do recurso IGD-M PBF, recurso este que é repassado ao município, considerando as taxas de acompanhamento
e âmbito a assistência social, saúde e educação. Leciane, destacou ainda que foi reprogramado para 2021 o valor de R$ 44.857,37 reais, e
como também, o plano é baseado num valor previsto de repasse para 2021, foi considerado o valor de repasse mensal do mês de dezembro de 2020, o qual foi de R$ 2.677,17 reais, multiplicado por 12 parcelas, ficaria um valor previsto de R$ 32.126,04 reais, somando com o
saldo reprogramado, ficaria um total de R$ 76.983,41 reais. Nesse sentido, o plano foi pensando para todo o ano, contemplando aquisição
de matérias de expediente, aquisição de mobiliário e utensílios, aquisição de equipamentos de informática, melhorias no ambiente de trabalho, aquisição de veículo para utilização exclusiva do programa Bolsa Família, divulgação e comunicação de campanhas de atualização,
ou de acompanhamento das famílias na saúde (pesagem), também foi previsto, a Conferência Municipal de Assistência Social e capacitação
para os conselheiros do CMAS, bem como capacitação para os profissionais envolvidos ao programa bolsa família. O plano foi colocado em
deliberação, e foi aprovado por todos. Simone aproveitou a oportunidade e destacou acerca da Conferência Municipal de Assistência Social,
que compete ao CMAS, mas a Secretaria está totalmente envolvida na realização da mesma, ressaltou que a conferência deve ser realizada
no prazo de março e agosto de 2021, e seguindo o calendário das campanhas realizadas pela Secretaria, está previsto que a Conferência
ocorra em Julho, que já buscou-se contratação de palestrante, bem como estão participando das lives ofertadas pelo Conselho Estadual de
Assistência Social (CEAS), sobre orientações de como proceder com a conferência diante da pandemia (COVID-19). Leciane, pontuou ainda, que no dia 25 de junho de 2021, às 14h, no auditório do colégio Emma Balke, acontecerá o Seminário do Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil – PETI, o qual terá lançamento e aprovação do Plano Municipal de Proteção e Enfrentamento ao Trabalho Infantil de São
Miguel do Oeste – SC, na oportunidade, os CMAS e CMDCA necessitam de quórum, para aprovação do Plano. Não havendo mais assuntos
a serem tratados, acordou-se que serão elaboradas as resoluções referente as pautas aprovadas e assim encerrou-se reunião ordinária. Eu
Letícia Marafon, secretária do CMAS, lavrei a presente ata.

ATA_06_2021_CMAS

Publicação Nº 3124113

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
Lei Orgânica da Assistência Social nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1.993.
Lei nº 6.917 de 12 de maio de 2014
ATA N. 06/2021
No dia vinte e cinco de junho de dois mil e vinte um, realizou-se reunião ordinária, no auditório da Escola Emma Balke, às 14 horas, o qual
este conselho participou do Seminário Municipal do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. O Seminário teve como objetivo o
lançamento e aprovação do Plano Municipal de Proteção e Enfrentamento ao Trabalho Infantil de São Miguel do Oeste – SC, concluído em
2020, bem como promover o debate e a sensibilização de todos os atores e segmentos sociais, a fim de garantir a execução e implementação das ações previstas nesse Plano. O grupo de trabalho do PETI do município juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência
Social e a acessória de Iraci de Andrade elaborou em 2020 o diagnóstico e o Plano municipal com diretrizes e ações a serem desenvolvidas
no município, o Plano tem vigência de 3 anos e tem o objetivo de prevenir, enfrentar e combater todos os tipos de trabalho infantil e proteger o adolescente trabalhador, propondo ações continuas e articuladas entre o governo e sociedade civil, para erradicação e prevenção do
trabalho infantil no município. Ao fim do Seminário foi colocado em deliberação o qual foi aprovado por unanimidade. Este conselho recebeu
o oficio 047/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social, comunicando que o Grupo Graziottin, realizou a campanha “Projeto Compra
Solidaria” neste mês de junho, a fim de destinar cesta de alimentos arrecadadas para famílias em situação de vulnerabilidade social, porém
a campanha necessita que o repasse dessas doações seja feita para órgão público, ou seja, para o Fundo Municipal de assistência social.
Diante disso e com a ciência da procuradoria jurídica do município, essas arrecadações serão repassadas ao Fundo Municipal de Assistência
Social e posteriormente será repassado às entidades (Pastoral da criança, Pastoral do Imigrante e ACOMAR) que farão a distribuição, sendo
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que a Secretaria não terá envolvimento na distribuição e/ou escolha das famílias. Não havendo mais assuntos a serem tratados, acordou-se
que serão elaboradas as resoluções referente as pautas aprovadas e assim encerrou-se reunião ordinária. Eu Letícia Marafon, secretária do
CMAS, lavrei a presente ata.

DECRETO_9_577_COMISSAO_PERMANENTE_PASSEIO_POPULAR_2_

Publicação Nº 3124866

DECRETO Nº 9.577/2021
CRIA COMISSÃO PERMANENTE DO PROGRAMA PASSEIO POPULAR PARA AUXILIAR NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NO MUNICÍPIO DE SÃO
MIGUEL DO OESTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, usando a competência que lhe confere o inciso VII do art. 72 da
Lei Orgânica Municipal, promulgada em 5 de abril de 1990, e,
CONSIDERANDO que o Município de São Miguel do Oeste firmou perante o Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual Termo
de Ajustamento de Conduta nos autos do Inquérito Civil n. 1.33.012.000321/2012-11;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 7.811/2021, que cria o Programa Passeio Popular no Município de São Miguel do Oeste;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer uma rotina para avaliar os requerimentos e documentações dos interessados em participar
do Programa Passeio Popular.
DECRETA:
Art. 1º Fica criada a Comissão Permanente do Programa Passeio Popular, vinculada a Secretaria Municipal de Urbanismo.
Art. 2º A Comissão ora instituída será integrada por 5 (cinco) membros titulares e 5 (cinco) membros suplentes, nomeados para o mandato
de 2 (dois) anos, conforme o abaixo descrito:
I - Representante da Secretaria Municipal de Urbanismo;
II - Representante da Secretaria Municipal de Planejamento;
III - Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
IV- Representante da Secretaria Municipal de Saúde do Município;
V - Representante da Secretaria de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas;
Art. 3º Constituem atribuições da Comissão Permanente do Programa Passeio Popular:
I - Analisar os requerimentos e documentações apresentados pelos interessados no programa e opinar pelo deferimento ou não do pedido;
II - Propor ao Secretário de Urbanismo execução dos passeios constantes do Programa por ruas e bairro, levando em consideração, sempre
que possível, a ordem cronológica dos protocolos de requerimentos e os prazos do Termo de Ajustamento de Conduta nos autos do Inquérito Civil n. 1.33.012.000321/2012-11;
III - Proferir parecer, em caráter consultivo, a qualquer órgão público ou entidade privada com fins não econômicos, desde que dentro de
suas atribuições;
IV - Requisitar apoio à Comissão Permanente de Acessibilidade no caso de análise da razoabilidade de adequação do passeio existente e/
ou impossibilidade de execução, propondo as adaptações de necessárias;
V - Gerenciar os elementos necessários ao desenvolvimento do trabalho da Comissão, criando para isso regimento interno;
VI - Promover ampla divulgação do Programa Passeio Popular, das regras de acessibilidade, como também dos direitos e garantias das
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Art. 4º A Secretaria Municipal de Urbanismo apresentará os requerimentos e seus respectivos documentos à Comissão Permanente do
Programa Passeio Popular, oportunidade que serão autuados e receberão número de ordem.
Art. 5º A comissão se reunirá quinzenalmente e poderá requisitar, para cumprimento no prazo de 10 dias, o apoio técnico ou os serviços de
quaisquer Secretarias do Município de São Miguel do Oeste quando necessário à consecução de seus fins.
Parágrafo único. Comissão Permanente do Programa Passeio Popular, obedecerá ao seguinte procedimento:
I - Os casos serão analisados em ordem de protocolo;
II - Os casos não serão analisados sem que decorrido o prazo de 7 dias da distribuição pelo sistema de protocolo oficial a todos os membros,
salvo em casos de comprovada urgência;
III - Não será permitida sustentação oral por parte de interessados ou sua presença durante as reuniões da comissão, salvo em situações
que seja solicitada pela comissão;
IV - As reuniões da comissão serão fechadas e ocorrerão conforme estabelecido no regimento interno;
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V - Os requerimentos serão avaliados pela Comissão e em votação simples declarados aprovados ou rejeitados e em seguida enviados para
a Secretaria Municipal de Urbanismo para os devidos fins.
Art. 6º A Comissão Permanente do Programa Passeio Popular será presidida por um de seus membros, que será eleito para mandato de um
ano por maioria simples e este somente votará em caso de empate.
Art. 7º Todas as comunicações, ofícios e expedientes referente ao Passeio Popular deverão ser encaminhados diretamente ao Secretário
Municipal de Urbanismo, que responderá ou dará o devido encaminhamento.
Art. 8º Os membros titulares representantes do Poder Público farão jus a gratificação estabelecida no artigo 88 da Lei Complementar n.
009/2012, combinada com o anexo IV da Lei Complementar n. 025/2013, regulamentadas pelo Decreto n. 8.178/2014. O suplente que
assumir a titularidade em definitivo adquirirá a gratificação.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE – SC
Em, 25 de junho de 2021.
[assinado digitalmente]
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal
[assinado digitalmente]
JEFERSON RODRIGO PERERIA DIAS
Secretário Municipal de Urbanismo
[assinado digitalmente]
Barbara Casales Giongo Rodrigues
Procuradora Geral
Este Decreto foi publicado no Portal da Transparência e no Diário Oficial
dos Municípios de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

DECRETO_9_578_REMEMBRAMENTO_JOSE_BASSO_2_

Publicação Nº 3124867

DECRETO Nº 9.578/2021
APROVA O REMEMBRAMENTO DOS IMÓVEIS MATRICULADOS NO OFÍCIO DO REGISTO DE IMÓVEIS DE SÃO MIGUEL DO OESTE SOB Nº
17.394 E Nº 9.451, LOCALIZADOS NO BAIRRO ANDREATTA, PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE PROPRIEDADE DE JOSÉ BASSO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o inciso VII,
do art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, e com base no artigo 3º, inciso IV e artigo 82, § 2º da Lei Complementar n.
006/2011 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano) e,
CONSIDERANDO o trâmite do protocolo nº 7.193/2021, no qual é solicitado o remembramento de imóveis matriculados no Ofício do Registro
de Imóveis de São Miguel do Oeste sob nº 17.394 e nº 9.451;
CONSIDERANDO a aprovação do remembramento pelo setor técnico deste Município.
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o remembramento do Lote Urbano nº 111, com área de 500,00m², matrícula imobiliária nº 17.394 e do Lote Urbano
nº 112, com área de 270,67m², matrícula imobiliária nº 9.451, localizados na Rua Amazonas, bairro Andreatta, perímetro urbano deste
Município, de propriedade de José Basso, passando de ora em diante a ter as seguintes confrontações:
I – Remembramento
Lote Urbano nº 111, com área de 500,00m² e Lote Urbano nº 112, com área de 270,67m², perfazendo uma área total de 770,67m², confrontando em conjunto: Inicia-se a descrição no vértice denominado ‘P1’, seguindo pela divisa NORTE rumo ao leste, confrontando com a
Rua Amazonas, medindo 25,00 metros até o vértice ‘P2’. Segue-se pela divisa LESTE, com um ângulo de deflexão à direita de 89º39’00”
no sentido sul, confrontando com Parte do Lote Urbano nº 83-A, da matrícula nº 48.120, de propriedade de Pedro Londero e com Parte
do Lote Colonial nº 83, da matrícula nº 10.087, de propriedade de Danilo José Horn, Fatima Dorigon e Leandro Hammes, medindo 40,31
metros até o vértice ‘P3’. Deste, deflete à esquerda pela divisa NORDESTE com um ângulo de 16º13’46” seguindo ao sudeste, confrontando
com o Lote Urbano “C”, da matrícula nº 35.351, de propriedade do Edifício Residencial Arcanjo Miguel, medindo 2,00 metros até o vértice
‘P4’. Segue-se pela divisa SUL, com um ângulo de deflexão à direita de 106º14’47” rumo ao oeste, confrontando com Parte do Lote Urbano
nº 83, da matrícula nº 12.840, de propriedade de Dirci Maria Marasca Beluzzo, medindo 12,50 metros até o vértice ‘P5’. Deste, deflete à
direita pela divisa OESTE com um ângulo de 89º49’56” seguindo ao norte, confrontando com Parte do Lote Urbano nº 112, da matrícula nº
38.965, de propriedade do Roberto Ruschel e com Parte do Lote Urbano nº 112, da matrícula nº 17.370, de propriedade de Lourdes Quinta
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Marasca, medindo 22,30 metros até o vértice ‘P6’. Segue-se pela divisa SUL, com um ângulo de deflexão à esquerda de 89º29’57” rumo ao
oeste, confrontando com Parte do Lote Urbano nº 112, da matrícula nº 17.370, de propriedade de Lourdes Quinta Marasca, medindo 13,00
metros até o vértice ‘P7’. Deste, deflete à direita pela divisa OESTE com um ângulo de 89º39’00” seguindo ao norte, confrontando com
Parte do Lote Urbano nº 111, da matrícula nº 49.087, de propriedade do Angelo Basso, medindo 20,00 metros até o vértice ‘P1’, início de
descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 770,67m².
Art. 2º Fica a cargo do proprietário a execução de eventuais obras e registro no Ofício do Registro de Imóveis, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, para o fiel cumprimento do presente ato.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC.
Em, 28 de junho de 2021.
[assinado digitalmente]
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal
[assinado digitalmente]
ADRIANO STURMER
Secretário Municipal de Planejamento
[assinado digitalmente]
Barbara Casales Giongo Rodrigues
Procuradora Geral
Este Decreto foi publicado no Portal da Transparência e no Diário Oficial
dos Municípios de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

OF_145_CATIA_SCHMITZ

Publicação Nº 3124116

São Miguel do Oeste SC, 28 de junho de 2021.
OF. Nº 145/2021– SAFGP – DDP- SME
A(o) Senhor(a)
CÁTIA SCHMITZ
Prezado (a) Senhor (a),
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA
CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto 9.343/2020, que
delega ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições dos Incisos VIII, X e XLIV do Art. 72, da Lei
Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990; CONVOCA Vossa Senhoria, para assumir o cargo de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS 40h (quarenta horas) aprovado no Processo Seletivo nº 002/2020 de 21 de outubro de 2020, cujo resultado foi homologado
em 29 de janeiro de 2021.
Igualmente, informamos que o não comparecimento no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da divulgação no site da Prefeitura, no
endereço eletrônico: https://www.saomiguel.sc.gov.br/processos-seletivos/159/002-2020, Processo Seletivo Edital nº 002/2020, importara
em renúncia tácita de Vossa Senhoria.
Atenciosamente.
(Assinatura Digital)
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas Municipal.
3
Ciente, em ......./ ........ /........

OF_146_PEDRO_PAULO_DE_SOUZA

Publicação Nº 3124118

São Miguel do Oeste SC, 28 de junho de 2021.
OF. Nº 146/2021– SAFGP – DDP- SME
A(o) Senhor(a)
PEDRO PAULO DE SOUZA
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Prezado (a) Senhor (a),
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA
CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto 9.343/2020, que
delega ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições dos Incisos VIII, X e XLIV do Art. 72, da Lei
Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990; CONVOCA Vossa Senhoria, para assumir o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 40h
(quarenta horas) aprovado no Processo Seletivo nº 002/2020 de 21 de outubro de 2020, cujo resultado foi homologado em 29 de janeiro
de 2021.
Igualmente, informamos que o não comparecimento no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da divulgação no site da Prefeitura, no
endereço eletrônico: https://www.saomiguel.sc.gov.br/processos-seletivos/159/002-2020, Processo Seletivo Edital nº 002/2020, importara
em renúncia tácita de Vossa Senhoria.
Atenciosamente.
(Assinatura Digital)
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas Municipal.
3
Ciente, em ......./ ........ /........

OF_147_CRISTIANE_CORAL_DA_SILVA

Publicação Nº 3124120

São Miguel do Oeste SC, 28 de junho de 2021.
OF. Nº 147/2021– SAFGP – DDP- SME
A(o) Senhor(a)
CRISTIANE CORAL DA SILVA
Prezado (a) Senhor (a),
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA
CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto 9.343/2020, que
delega ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições dos Incisos VIII, X e XLIV do Art. 72, da
Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990; CONVOCA Vossa Senhoria, para assumir o cargo de AUXILIAR DE CRECHE 40h (quarenta
horas) aprovado no Processo Seletivo nº 002/2020 de 21 de outubro de 2020, cujo resultado foi homologado em 29 de janeiro de 2021.
Igualmente, informamos que o não comparecimento no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da divulgação no site da Prefeitura, no
endereço eletrônico: https://www.saomiguel.sc.gov.br/processos-seletivos/159/002-2020, Processo Seletivo Edital nº 002/2020, importara
em renúncia tácita de Vossa Senhoria.
Atenciosamente.
(Assinatura Digital)
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas Municipal.
3
Ciente, em ......./ ........ /........

OF_148_ETHYENNE_RIBEIRO_TAVARES_DE_LACERDA

Publicação Nº 3124122

São Miguel do Oeste SC, 28 de junho de 2021.
OF. Nº 148/2021– SAFGP – DDP- SME
A(o) Senhor(a)
ETHYENNE RIBEIRO TAVARES DE LACERDA
Prezado (a) Senhor (a),
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA
CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto 9.343/2020, que
delega ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições dos Incisos VIII, X e XLIV do Art. 72, da Lei
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Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990; CONVOCA Vossa Senhoria, para assumir o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40h
(quarenta horas) aprovado no Processo Seletivo nº 002/2020 de 21 de outubro de 2020, cujo resultado foi homologado em 29 de janeiro
de 2021.
Igualmente, informamos que o não comparecimento no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da divulgação no site da Prefeitura, no
endereço eletrônico: https://www.saomiguel.sc.gov.br/processos-seletivos/159/002-2020, Processo Seletivo Edital nº 002/2020, importara
em renúncia tácita de Vossa Senhoria.
Atenciosamente.
(Assinatura Digital)
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas Municipal.
3
Ciente, em ......./ ........ /........

OFICIO_DE_CONVOCACAO_078_2021_RENAN_DANIEL_FERNANDES

Publicação Nº 3124123

São Miguel do Oeste SC, 25 de junho de 2021.
OF. Nº 078/2021 – SAFGP – DDP
A(o) Senhor(a)
RENAN DANIEL FERNANDES
Prezado (a) Senhor (a),
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA
CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto 9.343/2020, que
delega ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições dos Incisos VIII, X e XLIV do Art. 72, da
Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990; CONVOCA Vossa Senhoria, para assumir o cargo de MOTORISTA, 40h (quarenta horas)
semanais, aprovado no Processo Seletivo nº 001/2021 de 26 de março de 2021, cujo resultado foi homologado em 11 de junho de 2021.
Igualmente, informamos que o não comparecimento no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da divulgação no site da Prefeitura,
no endereço eletrônico: https://www.saomiguel.sc.gov.br/processos-seletivos/185/ps-0012021, Processo Seletivo Edital nº 001/2021, importara em renúncia tácita de Vossa Senhoria.
Atenciosamente.
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas M
Ciente, em ......./ ........ /........

OFICIO_DE_CONVOCACAO_079_2021_CARLITO_EIDT

Publicação Nº 3124124

São Miguel do Oeste SC, 28 de junho de 2021.
OF. Nº 079/2021 – SAFGP – DDP
A(o) Senhor(a)
CARLITO EIDT
Prezado (a) Senhor (a),
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA
CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto 9.343/2020, que
delega ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições dos Incisos VIII, X e XLIV do Art. 72, da
Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990; CONVOCA Vossa Senhoria, para assumir o cargo de MOTORISTA, 40h (quarenta horas)
semanais, aprovado no Processo Seletivo nº 001/2021 de 26 de março de 2021, cujo resultado foi homologado em 11 de junho de 2021.
Igualmente, informamos que o não comparecimento no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da divulgação no site da Prefeitura,
no endereço eletrônico: https://www.saomiguel.sc.gov.br/processos-seletivos/185/ps-0012021, Processo Seletivo Edital nº 001/2021, importara em renúncia tácita de Vossa Senhoria.
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Atenciosamente.
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas M
Ciente, em ......./ ........ /........

PORT_0670_IVETE_PEITER_DE_RAMOS_CONCEDER_GOZO_DE_LICENCA_PREMIO

Publicação Nº 3124127

PORTARIA SAFGP/DDP Nº 0670/2021
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto Municipal n. 9.343/2020,
que delega ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições dos incisos VIII, X e XLIV do Art. 72, da
Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990, combinada com as competências atribuídas pelo artigo 87- A, da LCM 024/2013, e;
Considerando o memorando 19.324/2021, com a solicitação de gozo de licença prêmio para a servidora pública municipal Ivete Peiter de
Ramos.
Considerando que a Portaria nº 0734/2008 de 16 de julho de 2008, indicou que a servidora Ivete Peiter de Ramos, possui direito à licença
prêmio referente ao período aquisitivo de 02 de maio de 2003 a 01 de maio de 2008.
Considerando que tal medida não gerará aumento de despesa, visto que no período de gozo da licença prêmio não haverá a necessidade
de contratação de profissional para substituir.
RESOLVE:
Art.1º CONCEDER a IVETE PEITER DE RAMOS, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos, o gozo de 11(onze) dias de licença prêmio, nos
termos do §3º do Art. 108 da Lei Complementar Municipal n. 009/2012 (Estatuto do Servidor), da 1ª licença prêmio, concedido o direito
conforme Portaria nº 0734/2008 de 16 de julho de 2008, referente ao período de 02 de maio de 2003 a 01 de maio de 2008, a serem gozados de 12 de julho de 2021 a 22 de julho de 2021.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 28 de junho de 2021.
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Daniela Aparecida Menegat
Técnico Administrativo

PORT_0671_MADALENA_PAULA_FROZZA_CONCEDER_GOZO_DE_LICENCA_PREMIO

Publicação Nº 3124129

PORTARIA SAFGP/DDP Nº 0671/2021
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto Municipal n. 9.343/2020,
que delega ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições dos incisos VIII, X e XLIV do Art. 72, da
Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990, combinada com as competências atribuídas pelo artigo 87- A, da LCM 024/2013, e;
Considerando o memorando 19.551/2021, com a solicitação de gozo de licença prêmio para a servidora pública municipal Madalena Paula
Frozza.
Considerando que a Portaria nº 1415/2019 de 01 de novembro de 2019, indicou que a servidora Madalena Paula Frozza, possui direito à
licença prêmio referente ao período aquisitivo de 17 de maio de 2014 a 16 de maio de 2019.
Considerando que tal medida não gerará aumento de despesa, visto que no período de gozo da licença prêmio não haverá a necessidade
de contratação de profissional para substituir.
RESOLVE:
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Art.1º CONCEDER a MADALENA PAULA FROZZA, ocupante do cargo de Professor, o gozo de 30(trinta) dias de licença prêmio, nos termos
do §3º do Art. 108 da Lei Complementar Municipal n. 009/2012 (Estatuto do Servidor), da 1ª licença prêmio, concedido o direito conforme
Portaria nº 1415/2019 de 01 de novembro de 2019, referente ao período de 17 de maio de 2014 a 16 de maio de 2019, a serem gozados
de 30 de junho de 2021 a 29 de julho de 2021.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 28 de junho de 2021.
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Daniela Aparecida Menegat
Técnico Administrativo

PORT_0672_ELAINE_LUCIA_PEREIRA_PICOLLO_EXONERAR_A_PEDIDO

Publicação Nº 3124130

PORTARIA SAFGP/DDP Nº 0672/2021
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto Municipal n. 9.343/2020,
que delega ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições dos incisos VIII, X e XLIV do Art. 72, da
Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990, combinada com as competências atribuídas pelo artigo 87- A, da LCM 024/2013, e;
Considerando o protocolo 7.670/2021, com a solicitação de exoneração da servidora Elaine Lucia Pereira Picollo.
RESOLVE:
Art.1º EXONERAR A PEDIDO, a servidora pública municipal efetiva ELAINE LUCIA PEREIRA PICOLLO, ocupante do cargo de Auxiliar de
Creche, 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01 de julho de 2021.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 28 de junho de 2021.
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Daniela Aparecida Menegat
Técnico Administrativo

PORT_0673_JONAS_KUMMER_EXONERAR_A_PEDIDO

Publicação Nº 3124132

PORTARIA SAFGP/DDP Nº 0673/2021
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto Municipal n. 9.343/2020,
que delega ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições dos incisos VIII, X e XLIV do Art. 72, da
Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990, combinada com as competências atribuídas pelo artigo 87- A, da LCM 024/2013, e;
Considerando o memorando 20.398/2021, com a solicitação de exoneração do servidor Jonas Kummer.
RESOLVE:
Art.1º EXONERAR A PEDIDO, o servidor público municipal JONAS KUMMER, ocupante do cargo de Enfermeiro, 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 16 de julho de 2021.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 28 de junho de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1554

ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Daniela Aparecida Menegat
Técnico Administrativo

PORT_0674_SILVANE_BOARO_HOECHELER_DESLOCAR_PROVISORIAMENTE

Publicação Nº 3124135

PORTARIA SAFGP/DDP Nº 0674/2021
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto Municipal n. 9.343/2020,
que delega ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições dos incisos VIII, X e XLIV do Art. 72, da
Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990, combinada com as competências atribuídas pelo artigo 87- A, da LCM 024/2013, e;
Considerando a lei 7734/2020, dispõe sobre medidas administrativas para regulação de pessoal e contratações administrativas a serem
adotadas no âmbito do poder executivo do município de São Miguel do Oeste no contexto da pandemia do coronavírus (covid-19).
Considerando o memorando 20.530/2021 com a solicitação de deslocamento provisório da servidora Silvane Boaro Hoecheler, da Unidade
CEI Criança Cidadã para a Unidade EMEIEF José Veronese, até final do ano letivo de 2021, em virtude de necessidade para auxilio na dedetização das salas de aula e limpeza do ambiente escolar.
RESOLVE:
Art.1º DESLOCAR provisoriamente, a servidora pública municipal efetiva SILVANE BOARO HOECHELER, ocupante do cargo de Agente de
Limpeza e Serviços Gerais, 40 horas semanais, para atuar junto a EMEIEF José Veronese, no período de 25 de junho de 2021 até final do
ano letivo de 2021.
Art. 2º Esta portaria tem efeito retroativo a 25 de junho de 2021.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 28 de junho de 2021.
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Daniela Aparecida Menegat
Técnico Administrativo

PORT_0675_ANA_PAULA_PECIN_TELETRABALHO

Publicação Nº 3124776

PORTARIA SAFGP/DDP Nº 0675/2021
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto Municipal n. 9.343/2020,
que delega ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições dos incisos VIII, X e XLIV do Art. 72, da
Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990, combinada com as competências atribuídas pelo artigo 87- A, da LCM 024/2013, e;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal assegura os direitos fundamentais à saúde e ao trabalho decente (artigo 6º), aos valores sociais
do trabalho (artigo 1º, IV); à redução dos riscos inerentes ao trabalho (artigo 7º XXII); à valorização do trabalho humano, assegurado a
todos existência digna (artigo 170);
CONSIDERANDO que o art. 6º, da CF, assegura a proteção à maternidade, e à infância;
CONSIDERANDO que, ao equiparar o risco desencadeado pela Covid-19 às hipóteses de exposição a agentes insalutíferos, em razão do
risco acentuado e em face do princípio da precaução, é recomendável afastar as gestantes dos locais de trabalho que representem risco de
contaminação;
CONSIDERANDO a Nota Técnica 01/2021 do GT Nacional Covid-19, que insta à Administração Pública garantir às gestantes, independentemente da idade gestacional, a realização de suas atividades laborais na modalidade remota (home office);
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CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 7.734/2020 autoriza o Poder Executivo a instituir a modalidade de trabalho remoto ou teletrabalho
(art. 2º, II, ‘a’)
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 14.151, de 12 de maio de 2021, que dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus.
CONSIDERANDO o memorando 20.402/2021 com o atestado médico comprovando a gestação da servidora Ana Paula Pecin.
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o regime de trabalho da servidora pública municipal efetiva, ANA PAULA PECIN, ocupante do cargo de Professor, 40 horas
semanais, junto à Secretaria Municipal de Educação, para desempenhar suas atividades na modalidade remota/teletrabalho, com cumprimento de jornada de trabalho por meio de atividades não presenciais.
Art. 2º O regime de trabalho remoto perdurará enquanto estiverem mantidas as medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia
pelo coronavírus – COVID-19 ou enquanto perdurar a sua necessidade, podendo ser alterado, a qualquer tempo, conforme orientação dos
órgãos e entidades da saúde.
Art. 3º Esta Portaria tem efeito retroativo a 25 de junho de 2021.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 28 de junho de 2021.
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Daniela Aparecida Menegat
Técnico Administrativo

PORT_0676_ROSILENE_BUTTINI_EXONERAR_DO_CARGO_DE_DIRETOR_DE_CONTROLE_AVALIACAO_E_
AUDITORIA

Publicação Nº 3124780

PORTARIA SAFGP/DDP Nº 0676/2021
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto Municipal n. 9.343/2020,
que delega ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições dos incisos VIII, X e XLIV do Art. 72, da
Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990, combinada com as competências atribuídas pelo artigo 87- A, da LCM 024/2013, e;
Considerando o memorando 20.639/2021, com a solicitação da exoneração do cargo de Diretor de Controle, Avaliação e Auditoria, da servidora Rosilene Buttini;
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, do cargo de Diretor de Controle, Avaliação e Auditoria, junto a Secretaria Municipal de Saúde, a servidora pública municipal efetiva ROSILENE BUTTINI, a partir de 28 de junho de 2021.
Art. 1º Fica revogada a portaria 1548/2019 de 04 de dezembro de 2019 e demais disposições em contrário;
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 28 de junho de 2021.
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Daniela Aparecida Menegat
Técnico Administrativo
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Publicação Nº 3124783

PORTARIA SAFGP/DDP Nº 0677/2021
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto Municipal n. 9.343/2020,
que delega ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições dos incisos VIII, X e XLIV do Art. 72, da
Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990, combinada com as competências atribuídas pelo artigo 87- A, da LCM 024/2013, e;
Considerando o memorando 20.698/2021, com a solicitação de gozo de licença prêmio para a servidora pública municipal Daiana Carla
Perotto.
Considerando que a Portaria SAFGP nº 0637/2021 de 16 de junho de 2021, indicou que a servidora Daiana Carla Perotto, possui direito à
licença prêmio referente ao período aquisitivo de 14 de julho de 2013 a 13 de julho de 2018.
Considerando que tal medida não gerará aumento de despesa, visto que no período de gozo da licença prêmio não haverá a necessidade
de contratação de profissional para substituir.
RESOLVE:
Art.1º CONCEDER a DAIANA CARLA PEROTTO, ocupante do cargo de Telefonista, o gozo de 30(trinta) dias de licença prêmio, nos termos
do §3º do Art. 108 da Lei Complementar Municipal n. 009/2012 (Estatuto do Servidor), da 2ª licença prêmio, concedido o direito conforme
Portaria 0637/2021 de 16 de junho de 2021, referente ao período de 14 de julho de 2013 a 13 de julho de 2018, a serem gozados de 01 de
julho de 2021 a 30 de julho de 2021.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 28 de junho de 2021.
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Daniela Aparecida Menegat
Técnico Administrativo

PORTARIA_0165_DIARIA_PREFEITO

Publicação Nº 3124869

PORTARIA Nº 0165/2021
FIXA DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 6.155 DE 20 DE MAIO DE 2009.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto n. 9.343/2020, que
delega ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições do Inciso VIII do Art. 72, da Lei Orgânica
Municipal, de 05 de Abril de 1990 e considerando a Lei Municipal nº 6.155/2009.
RESOLVE:
Art. 1º Fixar o pagamento de 2 (duas) e meia (1/2) diárias ao Prefeito Municipal, WILSON TREVISAN, em conformidade com a Lei nº 6.155
de 20 de maio de 2009, de acordo com o Roteiro de Viagem nº 027/2021, à Capital Federal, Brasília-DF, tendo como partida às 08h00min
do dia 28 de junho de 2021 e retorno às 23h20min do dia 30 de junho de 2021, 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, 25 de junho de 2021.
[assinado digitalmente]
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
[assinado digitalmente]
Duany Schenkel
Advogada Assessora
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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_0166_DIARIA_PREFEITO

Publicação Nº 3124871

PORTARIA Nº 0166/2021
FIXA DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 6.155 DE 20 DE MAIO DE 2009.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto n. 9.343/2020, que
delega ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições do Inciso VIII do Art. 72, da Lei Orgânica
Municipal, de 05 de Abril de 1990 e considerando a Lei Municipal nº 6.155/2009.
RESOLVE:
Art. 1º Fixar o pagamento de 1 (uma) e meia (1/2) diária ao Prefeito Municipal, WILSON TREVISAN, em conformidade com a Lei nº 6.155
de 20 de maio de 2009, de acordo com o Roteiro de Viagem nº 028/2021, à Capital Estadual, Florianópolis, tendo como partida às 08h00min
do dia 01 de julho de 2021 e retorno às 18h00min do dia 02 de julho de 2021, 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, 25 de junho de 2021.
[assinado digitalmente]
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
[assinado digitalmente]
Duany Schenkel
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_0167_DESIGNAR_FISCAL_ADRIANO_PL_172_2020

Publicação Nº 3124874

PORTARIA Nº 0167/2021
DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS CONTRATOS E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA,
usando da competência que lhe confere o Inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto n. 8.951/2017, que delega ao
Secretário Municipal de Administração e Finanças atribuições do Inciso VIII 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 844/2021, o qual indica servidor para fiscalização de contratos.
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 dos contratos e emissão das autorizações de fornecimento para aquisição de 100m³
de rachão para implantação de base e posterior execução da rede de drenagem no parque La Salle, localizado na Rua Oiapoc, bairro Agostini, de propriedade do município de São Miguel do Oeste-SC, oriundo do seguinte processo licitatório:
I – Processo Licitatório nº 0172/2020, Pregão Presencial nº 0108/2020, Contrato nº 0121/2021.
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.
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MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em, 28 de junho de 2021.
[assinado digitalmente]
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
[assinado digitalmente]
Duany Schenkel
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_0168_COMISSAO_REVERSAO_DE_BEM_IMOVEL

Publicação Nº 3124876

PORTARIA Nº 0168/2021
NOMEIA COMISSÃO PARA AVERIGUAR POSSÍVEL REVERSÃO DE BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONSTANTE DA LEI
MUNICIPAL Nº 6.596/2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto n. 9.343/2020, que
delega ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições do Inciso VIII, do Art. 72, da Lei Orgânica
Municipal, de 05 de Abril de 1990, e
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.596, de 19 de dezembro de 2011;
CONSIDERANDO o trâmite do protocolo nº 19.418/2021.
RESOLVE:
Art. 1º Fica constituída a Comissão para averiguar possível reversão de bem imóvel ao Patrimônio Público Municipal, conforme disposto
no Artigo 2º, da Lei Municipal nº 6.596/2011, no que tange a doação de bem imóvel, realizada em nome do Município de São Miguel do
Oeste-SC, ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC, composta pelos seguintes membros:
I – Luis Antonio Spenassatto, matrícula funcional nº 22033101;
II – Plaudenir Joraci Mallmann, matrícula funcional nº 1045601;
III – Suinara Maria Lucca Folmer, matrícula funcional nº 1201701.
Art. 2º Os membros da Comissão, servidores do município,
ficam dispensados de suas atividades normais durante os horários de trabalho dedicados ao
exercício das funções designadas.
Art. 3º Os servidores efetivos membros da Comissão ora designada, desde que não ocupantes de função gratificada, farão jus à gratificação
contida no Art. 88, da Lei Complementar nº 009/2012, combinada com o anexo IV da Lei Complementar nº 025/2013, regulamentadas pelo
Decreto nº 8.178/2014.
Art. 4º 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, 28 de junho de 2021.
[assinado digitalmente]
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
[assinado digitalmente]
Barbara Casales Giongo Rodrigues
Procuradora Geral
Esta Portaria foi publicada no Portal da Transparência e no Diário Oficial dos Municípios
em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

PORTARIA_0169_NOMEACAO_AVALIADOR_ANDREIA

Publicação Nº 3124879

PORTARIA Nº 0169/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MERCADO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. E DÁ OUTRAS
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PROVIDÊNCIAS.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA
CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto n. 9.343/2020,
que delega ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições do Inciso VIII do Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990 e considerando a Lei Municipal nº 6.155/2009, e com base na Lei Municipal nº 7.084/2014 e na Lei
Municipal nº 7.099/2015, e,
CONSIDERANDO a tramitação do protocolo nº 7.374/2021;
CONSIDERANDO o memorando interno nº 032/2021 da Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis, o qual solicita nomeação de
perito avaliador representante do mercado imobiliário.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear como Perito avaliador representante do Mercado Imobiliário, para compor a Comissão Permanente de Avaliação de Bens
Imóveis ANDREIA HERTES FUSIEGER, CRECI nº 29468, para aferição do valor de mercado, para fins de compra/venda do imóvel:
I – Parte do Lote Urbano nº 13, com área de 569,20m², com construções, constante de uma casa residencial de madeira e alvenaria, medindo 116,60m², sito na Rua Padre Aurélio Canzi, Centro, no município de São Miguel do Oeste, matriculado conforme Certidão da Transcrição
nº 20.212, de propriedade de Marli Fatima Branco.
Parágrafo único. Ao final dos trabalhos o perito avaliador deverá emitir laudo técnico da avaliação.
Art. 2º O trabalho desempenhado pelo perito ora nomeado será remunerado mediante pagamento do valor de R$ 517,86 (quinhentos e
dezessete reais e oitenta e seis centavos).
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, 28 de junho de 2021.
[assinado digitalmente]
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
[assinado digitalmente]
Luisa 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_0170_PRORROGACAO_COMISSAO_080_NUTRI_SC_COMERCIO_DE_ALIMENTOS

Publicação Nº 3124881

PORTARIA Nº 0170/2021
PRORROGA O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 080/2021, QUE TEM COMO
OBJETIVO APURAR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA EMPRESA NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME.O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA,
usando da competência que lhe confere o Inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto 9.343/2020, que delega ao
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições dos Incisos VIII, X e XLIV do Art. 72, da Lei Orgânica
Municipal, de 05 de Abril de 1990, combinada com as competências atribuídas pelo artigo 87- A, da LCM 024/2013, e
CONSIDERANDO o memorando protocolado sob nº 20.572/2021 da Comissão de Processo Administrativo, instaurado pela Portaria nº
080/2021, no qual solicita a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos.
RESOLVE:
Art. 1° PRORROGAR por 30 dias, contados da publicação desta Portaria, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo
Administrativo instaurado pela Portaria nº 080/2021, que tem como objetivo apurar eventual descumprimento contratual e possível aplicação de penalidade em desfavor da Empresa NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, oriundo do Processo Licitatório nº 0074/2020,
Pregão Presencial nº 0036/2020.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Registre-se, publique-se e comunique-se e cumpra-se na forma da lei.
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE.
Em, 28 de junho de 2021.
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[assinado digitalmente]
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
[assinado digitalmente]
Luisa 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_0171_PRORROGACAO_COMISSAO_81_2021_PARANA_FOODS

Publicação Nº 3124883

PORTARIA Nº 0171/2021
PRORROGA O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 081/2021, QUE TEM COMO
OBJETIVO APURAR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA EMPRESA PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA
CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto 9.343/2020, que
delega ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições dos Incisos VIII, X e XLIV do Art. 72, da Lei
Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990, combinada com as competências atribuídas pelo artigo 87- A, da LCM 024/2013, e
CONSIDERANDO o memorando protocolado sob nº 20.532/2021 da Comissão de Processo Administrativo, instaurado pela Portaria nº
081/2021, no qual solicita a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos.
RESOLVE:
Art. 1° PRORROGAR por 30 dias, contados da publicação desta Portaria, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo
Administrativo instaurado pela Portaria nº 081/2021, que tem como objetivo apurar eventual descumprimento contratual e possível aplicação de penalidade em desfavor da Empresa PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP, oriundo do Processo Licitatório nº 0030/2020, Pregão
Presencial nº 0010/2020.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Registre-se, publique-se e comunique-se e cumpra-se na forma da lei.
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE.
Em, 28 de junho de 2021.
[assinado digitalmente]
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
[assinado digitalmente]
Duany Schenkel
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_0172_NOMEACAO_AVALIADOR_EVANDRO_BORLA

Publicação Nº 3124885

PORTARIA Nº 0172/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MERCADO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto n.
9.343/2020, que delega ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições do Inciso VIII do Art. 72, da
Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990, e com base na Lei Municipal nº 7.084/2014 e Lei Municipal nº 7.099/2015, e
CONSIDERANDO o trâmite memorando nº 20.525/2021, onde é solicitado avaliação do imóvel;
CONSIDERANDO o memorando interno nº 033/2021 da Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear como Perito avaliador representante do Mercado Imobiliário, para compor a Comissão Permanente de Avaliação de Bens
Imóveis, a empresa EVANDRO CARLOS BORLA ENGENHARIA, CREA/SC nº 165915-3, para aferição do valor de mercado do imóvel:
I - Lote Urbano nº 43, com área de 741,36m², sem construções, sito na Rua Marques do Pombal, Loteamento Peperi, Bairro Agostini no perímetro urbano de São Miguel do Oeste, matriculado no CRISMO sob nº 19.155, de propriedade de Jaime Merlini e Joacir Merlini, declarado
de “utilidade pública”, para fins de “licenciamento ambiental”.
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Parágrafo único. Ao final dos trabalhos o perito avaliador deverá emitir laudo técnico da avaliação.
Art. 2º O trabalho desempenhado pelo avaliador ora nomeado será remunerado mediante pagamento do valor de R$ 517,86 (quinhentos e
dezessete reais e oitenta e seis centavos).
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, 28 de junho de 2021.
[assinado digitalmente]
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
[assinado digitalmente]
Luisa 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 Nº 129/2021 PREFEITURA
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE
PROCESSO LICITATÓRIO N° 129/2021
TOMADA DE PREÇOS N° 10/2021

Publicação Nº 3124341
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 90A4A4C04C093A5DE45BAB6CD45AFD74A384C3EA

O Município de São Miguel do Oeste/SC, a partir do Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo Menor Preço GLOBAL.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais para construção de estrutura e cobertura
metálica com fechamento em telhas de aluzinco simples para fechamento de caixa de areia da CEI Central, da Secretaria de Educação do
Município de São Miguel do Oeste/SC, de acordo com o anexo I do edital, memorial descritivo, orçamentos, cronograma físico financeiro e
projetos, partes integrantes deste processo licitatório.
Entrega dos envelopes: Até às 13h45min do dia 16 de julho de 2021.
Abertura: Às 14h do mesmo dia.
Licitação regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações vigentes. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de
Compras desta Municipalidade, situado na Rua Marcílio Dias, nº 1199, telefone (0xx49) 36312006 e o edital consta na íntegra no site:
www.saomiguel.sc.gov.br
São Miguel do Oeste/SC, 28 de junho de 2021.
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas

RESOLUCAO_003_2021_APROVA_A_COMISSAO_PMAS

Publicação Nº 3124137

RESOLUÇÃO N. 003/ 2021/ CMAS/SMO/SC
Constitui e nomeia a Comissão Municipal responsável pelo processo de elaboração do Plano Municipal de Assistência Social de São Miguel
do Oeste-SC para o exercício de 2022 a 2025.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de São Miguel do Oeste, SC, no uso das competências e atribuições que lhes são conferidas pelas Lei Federal n. 8.742/1993 (LOAS) e Lei Municipal n. 6.917/2014, e;
CONSIDERANDO ser condição aos municípios para o repasse de recursos, a efetiva instituição do Plano Municipal de Assistência Social,
conforme a Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, Art. 30;
CONSIDERANDO as orientações da Norma Operacional Básica – NOB/SUAS/2012, em seu capítulo III, que trata especificamente sobre o
PMAS;
CONSIDERANDO o processo democrático e participativo, no qual deve ser elaborado o Plano Municipal de Assistência Social, por meio de
reuniões com a equipe técnica da gestão municipal, representação do conselho municipal de assistência social, com usuários e trabalhadores;
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CONSIDERANDO que o Plano Municipal de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico que organiza regula e norteia
a execução da Política Municipal de Assistência Social na perspectiva do SUAS, com referência a PNAS, Plano Decenal (2016-2026), o qual
deve ser elaborado a cada 4 anos;
CONSIDERANDO que a elaboração do Plano é de responsabilidade do órgão gestor da Política que o submete à aprovação do Conselho de
Assistência Social, reafirmando o princípio democrático e participativo;
RESOLVE:
Art. 1º Instituir e nomear a Comissão responsável pela elaboração do Plano Municipal de Assistência Social - 2022 a 2025, conforme segue:
Nome
Andreia A. da Silva Rebelato
Simone Cristina Back
Marla Daridsa Berger
Leciane Matiello
Jociane Bach
Carla Adriane Potker
Sandra Rhoden
Francieli Backes Battaglin
Arlei Maria Nava
Patrícia Cristina Falavigna
Daniela Luiza Deters
Marta Regina Sotilli
Diane Zanetti Anverça
Carline Mocellin
Loreni Comel
Leticia Marafon
Daniele Bohnenberger
Maria Lourdes Dill

Representação
Gestor da Assistência Social
Diretor de Assistência Social
Diretor de Gestão Administrativa
Gestor do Programa Bolsa Família e Cadastro Único
Técnico representante da Gestão (Setor Benefícios Eventuais).
Coordenador dos CRAS
Técnico representante do CRAS I
Técnico representante do CRAS II
Coordenador do CREAS
Técnico representante do CREAS
Técnico representante do CREAS
Diretor do Abrigo Institucional
Técnico representante Abrigo Institucional
Coordenador do Serviço de Alta Complexidade – Família Acolhedora
Gerente da Política da Infância e Juventude
Representante das Entidades/CMAS
Representante do trabalhadores do SUAS/CMAS
Representante do usuários/CMAS

Art. 2º A Comissão definirá um coordenador e um vice-coordenador entre os nomeados, os quais ficarão responsáveis pelo agendamento
e registro das reuniões.
Art. 3º A Comissão definirá o Plano de Trabalho definindo o processo de elaboração do PMAS.
Art. 4º A Comissão terá o prazo de até 15/12, conforme pactuado na CIB, para finalizar a elaboração do Plano Municipal.
Art. 5º Após a finalização da elaboração do PMAS e aprovação pelo CMAS, a Comissão se extinguirá.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Miguel do Oeste, 20/04/2021.
JULIO ANTONIO BAGETTI
Presidente do CMAS – SMO/SC

RESOLUCAO_005_2021_PLANO_DE_ACAO_E_APLICACAO_IGD_M

Publicação Nº 3124138

RESOLUÇÃO N. 005/ 2021/ CMAS/SMO/SC
APROVA O PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO DO IGD-M PBF PARA O ANO DE 2021.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de São Miguel do Oeste, SC, no uso das competências e atribuições que lhes são conferidas pelas Lei Federal n. 8.742/1993 (LOAS) e Lei Municipal n. 6.917/2014.
RESOLVE:
Art. 1º APROVAR o Plano de ação e aplicação do recurso IGD-M-PBF para o ano de 2021.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
São Miguel do Oeste, 28/05/2021.
DAIANE MOREIRA
Vice Presidente do CMAS – SMO/SC
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RESOLUCAO_006_2021_APROVA_O_PLANO_MUN_DE_PROTECAO_E_ERRADICACAO_DO_TRABALHO_
INFANTIL
Publicação Nº 3124140

RESOLUÇÃO N. 006/ 2021/ CMAS/SMO/SC
APROVA O PLANO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL DE SÃO MIGUEL DO OESTE – SC, CONCLUÍDO
EM 2020.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de São Miguel do Oeste, SC, no uso das competências e atribuições que lhes são conferidas pelas Lei Federal n. 8.742/1993 (LOAS) e Lei Municipal n. 6.917/2014.
RESOLVE:
Art. 1º APROVA, o Plano Municipal de Proteção e Enfrentamento ao Trabalho Infantil de São Miguel do Oeste – SC, concluído em 2020, que
tem o objetivo de prevenir, enfrentar e combater todos os tipos de trabalho infantil e proteger o adolescente trabalhador, propondo ações
continuas e articuladas entre o governo e sociedade civil, para erradicação e prevenção do trabalho infantil no município.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
São Miguel do Oeste, 28/06/2021.
Júlio Antônio Bagetti
Presidente do CMAS – SMO/SC
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São Pedro de Alcântara
Prefeitura
DECRETO N° 094/2021

Publicação Nº 3123888

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Sés Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 001- Centro
CEP: 88.125-000 FONE (48) 3277-0122/3277-0219.
www.pmspa.sc.gov.br/ gabinete@pmspa.sc.gov.br
DECRETO N°094/2021
Anula e Suplementa Verbas no Orçamento Fiscal Vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara.
CHARLES DA CUNHA, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere a Lei n° 1.336/2021.
DECRETA:
Art.1° – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no total de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) na dotação abaixo
identificada:
08 – ENCARGOS GERAIS
08.01.28.845.0011.2.086 –Contribuição ao PASEP R$ 2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0080 – Aplicações Diretas R$ 2.000,00
Art.2°– Para atender o Art. 1° deste decreto fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado anular no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil
reais) na dotação abaixo identificada:
07 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
07.01.15.452.0010.2.077 –Func. e Manutenção da Coordenadoria de
Obras R$ 2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0080 – Aplicações Diretas R$ 2.000,00
Art. 3° – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° – Revogam-se as disposições em contrário.
São Pedro de Alcântara, 28 de junho de 2021.
CHARLES DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL
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Schroeder
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPETIÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 44/2021-PMS

Publicação Nº 3124196

MUNÍCIPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 – SCHROEDER/SC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br – site: http://www.schroeder.sc.gov.br
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPETIÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 44/2021-PMS
PROCESSO Nº. 78/2021-PMS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados através da Comissão de Licitações,
informa que a Sessão Pública para recebimento e abertura dos envelopes e abertura da licitação, realizada em 28 de junho de 2021, na
Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua
Marechal Castelo Branco nº. 3201, Centro, Schroeder/SC, credenciamento e entrega dos envelopes até: às 14h e Abertura do processo: às
14h15min, visando a aquisição de cadeira alta para alimentação dos alunos dos Centros de Educação Infantil Municipal da Secretaria de
Educação e Cultura do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, através do Termo de Compromisso PAR nº. 201800020, vinculado
à Emenda Parlamentar nº. 28520008/2017, do Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, foi declarada
DESERTA, uma vez que não acudiram interessados à presente licitação.
O Prefeito Municipal comunica aos interessados que a nova Sessão de Abertura do Pregão Presencial nº. 44/2021-PMS, realizar-se-á em
13 de julho de 2021, na Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC, credenciamento e entrega dos envelopes até: às 14h e
Abertura do processo: às 14h15min.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto
ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h00mim às 16h30min. Fone (47)3374-6500 ou pelo e-mail:
licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 28 de junho de 2021.
Felipe Voigt
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 03/2021-SANEAMENTO

Publicação Nº 3123162

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone: (047) 3374-6500 – CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 03/2021-SANEAMENTO
PROCESSO Nº. 09/2021-SANEAMENTO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a contratação de empresa especializada em serviço de eletromecânica e manutenção em painéis, boosters, bombas dosadoras, equipamentos de laboratório, incluindo
assessoria técnica no dimensionamento de boosters para a Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental do Município de Schroeder/SC,
ao longo de 12 meses
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 12 de julho de 2021 às 08h45min.
Abertura do Processo: 12 de julho de 2021 às 09h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto
ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h às 16h30min.
Fone (47)3374-6500 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br
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Schroeder, 29 de junho de 2021.
Felipe Voigt
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2021-FMS

Publicação Nº 3123794

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500 – CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2021-FMS
PROCESSO Nº. 35/2021-FMS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material odontológico para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 14 de julho de 2021 às 08h45min.
Abertura do Processo: 14 de julho de 2021 às 09h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto
ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h às 16h30min.
Fone(47)3374-6500 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br
Schroeder, 29 de junho de 2021.
Felipe Voigt
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 54/2021-PMS

Publicação Nº 3123501

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone: (047) 3374-6500 – CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 54/2021-PMS
PROCESSO Nº. 90/2021-PMS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a contratação de empresa
para execução de pavimentação – recuperação asfáltica (tapa buraco) para suprir as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão
Ambiental e Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses.
Credenciamento e entrega dos envelopes até: 12 de julho de 2021 às 14h.
Abertura do processo: 12 de julho de 2021 às 14h15min.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto
ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h às 16h30min.
Fone (47)3374-6500 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br
Schroeder, 29 de junho de 2021.
Felipe Voigt
Prefeito Municipal
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 55/2021-PMS

Publicação Nº 3123724

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone: (047) 3374-6500 – CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 55/2021-PMS
PROCESSO Nº. 92/2021-PMS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de camisetas personalizadas para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses.
Credenciamento e entrega dos envelopes até: 13 de julho de 2021 às 08h45min.
Abertura do processo: 13 de julho de 2021 às 09h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto
ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h às 16h30min.
Fone (47)3374-6500 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br
Schroeder, 29 de junho de 2021.
Felipe Voigt
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 28/2021-FMS

Publicação Nº 3123951

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br
Extrato de Contrato nº. 28/2021-FMS
Dispensa de Licitação nº. 23/2021-FMS
Processo nº. 37/2021-FMS
Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo
Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratado: METROMED COM. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 83.157.032/0001-22, estabelecida na
Est. Boa Esperança nº. 1918, Fundo Canoas, na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89.160-001
Objeto: Constitui o objeto do presente contrato Saco coletor de urina sistema aberto 2L destinado a atender demanda de ação judicial da
Secretaria de Saúde do Municipio de Schroeder/SC (ACIP 5003174-10.2020.8.24.0026 ), conforme segue:
ITEM

DESCRIÇÃO

QTDE.

UNIDADE

VALOR R$ UNITÁRIO

VALOR R$ TOTAL

1

SACO COLETOR DE
URINA sistema aberto
2L

2000

Unidade

0,62

1.240,00

TOTAL R$

1.240,00

Valor: R$ 1.240,00 (um mil duzentos e quarenta reais)
Data da Assinatura: 28/06/2021 Vigência: 31/12/2021
Felipe Voigt
Prefeito Municipal
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NOTIFICAÇÃO Nº. 02/2021-SPGF/DRM

Publicação Nº 3123948

NOTIFICAÇÃO Nº. 02/2021-SPGF/DRM
Ata de Registro de Preços nº. 69/2020
Processo de licitação nº. 181/2020 - PMS
Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 80/2020 – PMS
Fica a empresa KLEIN E FILHOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº. 33.280.316/0001-33, estabelecida na Rua 25 de
julho nº. 662, bairro Vila Nova, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89.259-000, NOTIFICADA do inadimplemento
da Ata de Registro de Preços nº 69/2020, firmado com o Município de Schroeder, eis que tendo recebido a Ordem de Compra cujo empenho nº 2973/2021 não efetuou a entrega dos produtos no prazo estipulado pela Cláusula Quinta, item 5.3.10, da ata de registro de preços
supramencionada.
Por essa notificação, a empresa notificada terá o prazo de 48 horas para adimplir o contrato com a entrega dos produtos abaixo relacionado,
sem prejuízo das penalidades cabíveis.
Não adimplindo o contrato no prazo acima fica a empresa desde já notificada para no prazo de 05 dias úteis apresentar defesa prévia quanto
as penalidades previstas na cláusula décima primeira da Ata de Registro de Preços e nos termos do art. 87 da Lei de Licitações .
Evidenciando o atraso cita-se nas tabelas abaixo o(s) produto(s) cuja entrega está atrasada.
Onde se lê:
Empenho
(o.c)

Produtos

Entrega a O.C

Prazo limite desobedecido

2973/2021

Copo Termico/Isopor 100ml. Pcte
25un

10/06/201

24/06/2021

O prazo inicia-se a partir do imediato recebimento. 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, 28 de Junho de 2021.
Valquiria Heidorn Eing
Assessora de Planejamento, Gestão e Finanças
Setor de Compras
À empresa,
KLEIN E FILHOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ sob o nº. 33.280.316/0001-33

PORTARIA Nº 8.973/2021, DE 25 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123754

PORTARIA Nº 8.973/2021, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,
Considerando o pedido efetuado pela Secretaria da Educação através do Memorando nº. 263/2021 – SEMEC datado em 17 de junho de
2021;
RESOLVE:
Art. 1° ALTERAR, a carga horária do servidor Gabriel Henrique Moretti, no cargo de Professor B – Educação Física, de 30 (trinta) horas
semanais para 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor nesta data, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº
1.669/2008, de 17/06/2008, com efeitos retroativos a 21/06/2021.
Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.
Schroeder, 25 de junho de 2021.
FELIPE VOIGT 				
Prefeito Municipal 			

ARMELINDA WALZ SCHMITT
Secretária de Educação e Cultura

Publicada por:
SUZANA PEREIRA LOPES
Assessora Jurídica
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Publicação Nº 3123762

PORTARIA Nº 8.974/2021, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,
Considerando o pedido efetuado pela Secretaria da Educação através do Memorando nº. 263/2021 – SEMEC datado em 17 de junho de
2021;
RESOLVE:
Art. 1° ALTERAR, a carga horária do servidor William Avila Couto, no cargo de Professor B – Educação Física, de 30 (trinta) horas semanais
para 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor nesta data, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº
1.669/2008, de 17/06/2008, com efeitos retroativos a 21/06/2021.
Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.
Schroeder, 25 de junho de 2021.
FELIPE VOIGT 				
Prefeito Municipal 			

ARMELINDA WALZ SCHMITT
Secretária de Educação e Cultura

Publicada por:
SUZANA PEREIRA LOPES
Assessora Jurídica
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Data do Processo:

Processo de Licitação:

Processo Administrativo:
78/2021

Folha: 1/1

10/06/2021

Nr.: 44/2021 - PR

PREGÃO PRESENCIAL

- ........................................ - Pregoeiro(a)
- ........................................ - EQUIPE DE APOIO
- ........................................ - EQUIPE DE APOIO
- ........................................ - EQUIPE DE APOIO
- ........................................ - EQUIPE DE APOIO
- ........................................ - EQUIPE DE APOIO

Valderi Rocha de Camargo

Ivandra de Souza

Tânia Maria Zoz

Valquiria Heidorn Eing

Rafaela Suzan Kienen

Schroeder, 28 de Junho de 2021

Daniela Samulescki

COMISSÃO:

A pregoeira e a equipe de apoio reuniram-se para abertura da licitação conforme determinado no edital. E para
fornecer conhecimento do presente edital, o mesmo é publicado em resumo no mural público municipal, no Diário
Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina e disponibilizado na integra no site: www.schroeder.sc.gov.br do
Município de Schroeder/SC. Diante da ausência de participantes, caracterizada pela não apresentação envelopes de
habilitação e propostas, bem como o credenciamento, devidamente protocolados no horário e data determinado no
edital. O processo foi declarado deserto. Diante do acima exposto encerra-se a sessão.

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de cadeira alta para
alimentação dos alunos dos Centros de Educação Infantil Municipal da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Schroeder/SC,
ao longo de 12 meses, através do Termo de Compromisso PAR nº. 201800020, vinculado à Emenda Parlamentar nº. 28520008/2017,
do Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

OBJETO DA LICITAÇÃO:

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Número da ATA: 75/2021 (Sequência: 1)

CNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000
- Schroeder - SC

MUNICIPIO DE SCHROEDER

ESTADO DE SANTA CATARINA
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ATA PREGÃO PRESENCIAL 44_2021-PMS (SEQUÊNCIA 01
Publicação Nº 3124142
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ASSINADO DIGITALMENTE
Data do Registro: 28/06/2021

Válido até: 28/06/2022

UN

VENTILADOR DE PAREDE - HÉLICE COM NO MÍNIMO 3 PÁS - DIÂMETRO DA HÉLICE
DE NO MÍNIMO 50CM E NO MÁXIMO 55CM - NO MÍNIMO 3 (TRÊS) NÍVEIS DE
VELOCIDADES (BAIXA, MÉDIA E ALTA) - ACIONAMENTO TIPO CONTROLE DE PAREDE
- VOLTAGEM 220V - O PRODUTO DEVE AINDA ESTAR DE ACORDO COM AS DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS (CIT).
GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

2

Unid.
UN

Especificação

APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - MODELO SPLIT HIGH WALL TECNOLOGIA INVERTER - QUENTE/FRIO - ENCE "A" - VOLTAGEM 220V - O PRODUTO
DEVE AINDA ESTAR DE ACORDO COM AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS (CIT) - TIPO 1 (REGIÃO SUL E SUDESTE).
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

1

Item

VENTISOL

MV ELETRONICOS EIRELI (14262)

0

0

AGRATTO

MV ELETRONICOS EIRELI (14262)

Descto. (%)
0

Marca Ofer.

BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E EL ELGIN - ECOINVERTER
(11256)

Fornecedor

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de aparelhos
condicionadores de ar e ventiladores de parede para diversas unidades escolares da Secretaria de Educação e Cultura do Município de
Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, através do

Número do Registro de Preços: 31/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 31/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

213,0000

2.984,0000

2.980,0000

Preço Unitário

1

2

1

Classif.

Página: 1/3
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ATA REGISTRO DE PREÇOS PR 43/2021-PMS
Publicação Nº 3123669
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ASSINADO DIGITALMENTE
Data do Registro: 28/06/2021

Válido até: 28/06/2022

Item

Especificação
Unid.

Marca Ofer.

0

Descto. (%)

BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E EL VENTISOL - VOP50 NEW
(11256)

Fornecedor

condicionadores de ar e ventiladores de parede para diversas unidades escolares da Secretaria de Educação e Cultura do Município de
Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, através do

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de aparelhos

Número do Registro de Preços: 31/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 31/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

214,5000

Preço Unitário

2

Classif.

Página: 2/3

29/06/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3545
Página 1572

www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Data do Registro: 28/06/2021

Válido até: 28/06/2022

Especificação

Schroeder, 28 de Junho de 2021.

(14262) - MV ELETRONICOS EIRELI

(11256) - BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E EL

PROCESSO N° 77/2021

REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2021

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

Item

Unid.

Fornecedor

Marca Ofer.

condicionadores de ar e ventiladores de parede para diversas unidades escolares da Secretaria de Educação e Cultura do Município de
Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, através do

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de aparelhos

Número do Registro de Preços: 31/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 31/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Descto. (%)

Preço Unitário

Classif.
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Publicação Nº 3123962

DECRETO Nº 5.599/2021, DE 25 DE JUNHO DE 2021
ABRE CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
GERAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2021.
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na
Lei Municipal nº 2.533/2021 de 21 de junho de 2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R$ 1.300.400,00 (um milhão,
trezentos mil e quatrocentos reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
03 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS
03.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS
03.01.04.122.0002.0.301 - Amortização e Juros da Dívida Contratada

...................................................................................................................................................................................
Encargos sobre a Divida por Contrato ......................................................................................
3.2.90.22.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Outros
R$
6.000,00

...................................................................................................................................................................................
da Divida Contratual Resgatado ......................................................................................
4.6.90.71.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Principal
R$
392.000,00

...................................................................................................................................................................................
sobre a Divida por Contrato ......................................................................................
3.2.90.21.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Juros
R$
832.400,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
12.02 - DIRETORIA DE TURISMO
12.02.27.695.0008.2.042 - Manutenção das Ações do Turismo

...................................................................................................................................................................................
e Instalacoes ......................................................................................R$
4.4.90.51.00.00.00.00 - 00.01.0034 - Obras
70.000,00

Art. 2º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados
recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
02.03 - PROCURADORIA MUNICIPAL
02.03.04.122.0002.2.004 - Manutenção das Ações da Procuradoria geral do Município

...................................................................................................................................................................................
e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ......................................................................................
3.1.90.11.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Vencimentos
R$
110.000,00
05 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
05.02.12.364.0003.2.021 - Contribuição através de Bolsa à Estudantes Universitários

...................................................................................................................................................................................
Financeiro a Estudantes ......................................................................................
3.3.90.18.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Auxilio
R$
60.000,00
05.04 - ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR
05.04.12.363.0003.2.018 - Manutenção do Ensino Profissionalizante

...................................................................................................................................................................................
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica ......................................................................................
3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Outros
R$
80.530,50
06 - SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
06.03 - DIRETORIA DE FISCALIZACAO DE OBRAS E POSTURAS
06.03.15.451.0004.1.012 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos

...................................................................................................................................................................................
e Material Permanente ......................................................................................
4.4.90.52.00.00.00.00 - 00.01.0034 - Equipamentos
R$
70.000,00

06.03.15.451.0004.2.035 - Manutenção do Setor de Planejamento Urbano
3.1.90.11.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Vencimentos
...................................................................................................................................................................................
e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ......................................................................................
R$
50.000,00
07 - SECRETARIA MUN DE AGRIC IND COMÉRCIO
07.02 - DIRETORIA DE AGRICULTURA
07.02.20.606.0005.2.037 - Manutenção da Patrulha Rural

...................................................................................................................................................................................
de Consumo ......................................................................................
3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Material
R$
50.000,00
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07 - SECRETARIA MUN DE AGRIC IND COMÉRCIO
07.02 - DIRETORIA DE AGRICULTURA
07.02.20.606.0005.2.037 - Manutenção da Patrulha Rural

............................................................................................................................................................................
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica ......................................................................................
3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Outros
R$
100.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
12.01 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER
12.01.27.812.0007.1.019 - Construção do Centro Poliesportivo

............................................................................................................................................................................
e Instalacoes ......................................................................................R$
4.4.90.51.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Obras
50.000,00

12.01.27.812.0007.2.040 - Manutenção das Atividades Desportivas
............................................................................................................................................................................
de Consumo ......................................................................................
3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Material
R$
30.000,00

............................................................................................................................................................................
Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out ......................................................................................
3.3.90.31.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Premiacoes
R$
30.000,00

............................................................................................................................................................................
e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ......................................................................................
3.1.90.11.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Vencimentos
R$
100.000,00

............................................................................................................................................................................
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica ......................................................................................
3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Outros
R$
100.000,00
12.02 - DIRETORIA DE TURISMO
12.02.22.662.0010.2.045 - Schroeder Fest e Expo Schroeder

............................................................................................................................................................................
Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out ......................................................................................
3.3.90.31.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Premiacoes
R$
4.000,00

............................................................................................................................................................................
3.3.50.41.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Contribuicoes
......................................................................................
R$
1.000,00

............................................................................................................................................................................
Tributarias e Contributivas ......................................................................................
3.3.90.47.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Obrigacoes
R$
400,00

............................................................................................................................................................................
Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica ......................................................................................
3.3.90.36.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Outros
R$
1.500,00

............................................................................................................................................................................
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica ......................................................................................
3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Outros
R$
400.000,00

............................................................................................................................................................................
de Consumo ......................................................................................
3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Material
R$
62.969,50

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do
Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.
Schroeder, 25 de Junho de 2021.

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

DENILSON WEISS
Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado por

SUZANA PEREIRA LOPES
Assessora Jurídica
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DISPENSA 23/2021-FMS

Publicação Nº 3123892

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 23/2021 - DL

CNPJ:
83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.:
89275-000
- Schroeder - SC

37/2021
Processo Nr.:
28/06/2021
Data:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Folha: 1/2

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
EST BOA ESPERANCA, 1918
Rio do Sul - SC
83.157.032/0001-22

Objeto da Compra:

Código:

10874

Inscrição Estadual:

252.244.710

Saco coletor de urina sistema aberto 2L destinado a atender demanda de ação judicial da Secretaria de Saúde do
Municipio de Schroeder/SC (ACIP 5003174-10.2020.8.24.0026 )

ITENS
Item
1

Quantidade
Especificação
2.000,00 SACO COLETOR DE URINA sistema aberto 2L

Unid.
UN

Valor Unitário
0,62

Valor Total
1.240,00

FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 24 da Lei 8.666/93

- É dispensável a licitação.

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação, que

possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa
e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos
respectivos contratos;

JUSTIFICATIVA
Dispensa realizada devido solicitações via ORDEM JUDICIAL de item que não faz parte da REMUME do
municipio de Schroeder.

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Schroeder, 28 de Junho de 2021

-------------------------------------------------------------------------------FELIPE VOIGT
PREFEITO MUNICIPAL
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23/06/2021

Folha: 2/2

37/2021
Processo Nr.:
28/06/2021
Data:

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 23/2021 - DL

Pagamento.........:

Valor da Despesa:

15 dias após recebimento do documento fiscal

1.240,00 (um mil duzentos e quarenta reais)

Schroeder, 23 de Junho de 2021

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer
jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,
em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

DESPACHO FINAL:

CNPJ:
83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.:
89275-000
- Schroeder - SC

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

ESTADO DE SANTA CATARINA

29/06/2021 (Terça-feira)
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Seara
Prefeitura
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 103/2021

Publicação Nº 3124247

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 103/2021
Convoca aprovado para admissão imediata, em caráter temporário, nos termos do Edital de Processo Seletivo nº. 01/2021.
O Prefeito Municipal em Exercício de Seara – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos incisos X e XIII
do artigo 108 da Lei Orgânica Municipal, inciso I do art. 9º e art. 11º da lei complementar nº. 18/2003, combinadas com as disposições do
item 14 – Do Preenchimento Das Vagas, do Edital n° 01/2021,
CONVOCA:
Art. 1º Fica convocado para admissão, em caráter temporário, considerando-se para tal o período de 3 (três) dias, podendo ser prorrogado
por igual período, a requerimento do interessado, respeitada a ordem de classificação, o candidato a seguir, aprovado no Processo Seletivo
Público nº. 01/2021, para a vaga de trabalho a seguir mencionada:
I - Cargo: MÉDICO – 40H
Número de vagas: 01 vaga
Ordem de reclassificação: 4° lugar – Leonardo Felix Corezzolla
Art. 2º O convocado por este Edital, deverá comparecer até o dia 01 de julho de 2021, no Departamento de Recursos Humanos, na Avenida
Anita Garibaldi, nº 371, Seara/SC, nesta Cidade, para dar ciência no Termo de Convocação e retirar a relação de documentos necessários
para a sua nomeação ao cargo, no horário das 08h00min às 11h30min horas e das 13h00min às 17h30min horas.
Art. 3º O não comparecimento do candidato para ciência do Termo de Convocação previsto no artigo anterior, dentro do prazo estabelecido,
será entendido como renúncia tácita.
Parágrafo único. O candidato convocado, impossibilitado de comparecer no prazo previsto no artigo 2º do presente Edital, poderá requerer
diretamente a Secretária Municipal da Administração a prorrogação do prazo até a data de início de suas atividades, podendo ser deferido
ou indeferido o requerimento mediante interesse público.
Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Seara - SC, 28 de junho de 2021.
FLAVIO RAGAGNIN
Prefeito Municipal em Exercício
Registra-se e Publica-se
Em 28 de junho de 2021.
Dirlei Giombelli Wildner
Secretária da Administração

PROCESSO LICITATÓRIO 108/2021

Publicação Nº 3123950
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 947F3359D13948FF1658B2B0CB9E89EECA2C357A

Processo Licitatório nº 108/2021 - Dispensa de Licitação nº 033/2021.
Objeto: Aquisição de 02 (dois) desumidificadores de ar, destinados ao Museu Entomológico Fritz Plaumann.
Justificativa: Necessidade de preservar as condições ideais de umidade e temperatura do acervo entomológico do Museu Fritz Plaumann,
evitando assim a sua deterioração.
Valor: R$ 6.000,00
Fornecedor: Casa dos Fogões Móveis e Eletro Ltda
Fundamento Legal - Lei nº 8.666/93, art 24, II.
Seara, SC, 28 de junho de 2021.
Flavio Ragagnin
Prefeito em Exercício
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Serra Alta
Prefeitura
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2021
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026 DE 28/06/2021

Publicação Nº 3123681

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5ECA4FF6862D7D19F9F89482FA8911763FD1B8EB

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO DE SERRA ALTA E A EMPRESA JOSÉ SÉRGIO FARIAS MEI NOS
TERMOS DA LEI Nº. 8.666 DE 21/06/93, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Contrato que entre si celebram a(o) o MUNICIPIO DE SERRA ALTA, Estado de Santa Catarina, com endereço na(o) Rua Dom Pedro II, 830,
centro, do Município 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 sob nº. 006.201.999-62 e RG 3.668.373/SSP/SC, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa JOSÉ SÉRGIO FARIAS MEI, com sede na(o) Rua Presidente Juscelino, nº 140, centro, Município de Quilombo/SC, inscrita
no CGC/MF sob o nº 27.175.993/0001-99 neste ato representada por seu representante legal Sr. José Sérgio Farias, portador do CPF Nº
690.796.099-00 e RG Nº 2.438.477, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA.
Que de comum acordo e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo dispensando o processo licitatório nos termos
do art. 24 inciso II da Lei Nº 8.666, de 21/06/93 com alterações posteriores e legislação pertinente e às seguintes cláusulas contratuais a
seguir enunciadas/;
1.0 – CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE
1.1- A CONTRATADA obriga-se a PRESTAR OS SERVIÇOS COM PROFISSIONAL QUE EXERCE A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE MÚSICA COM
AULAS UTILIZANDO OS SEGUINTES INSTRUMENTOS: VIOLÃO, GAITA E TECLADO, CUMPRINDO UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 16
HORAS.
2.0 – CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE EXECUÇÃO
2.1 – Os serviços previstos na Cláusula primeira serão prestados pela contratada sem vínculo de natureza empregatícia, na própria sede do
CONTRATANTE, conforme a situação o exigir, ficando o mesmo sujeito a horários fixos ou datas predeterminadas, salvo em casos especiais.
2.2– Os serviços serão prestados de forma personalíssima, sendo que nenhuma substituição será permitida sem prévia comunicação e
anuência do CONTRATANTE.
2.3 – Todos os materiais e equipamentos necessários ao bom desempenho dos serviços serão fornecidos pelo CONTRATANTE.
2.4- Todo o trabalho prestado pela CONTRATADA será acompanhado pelo CONTRATANTE, que deverá lhe fornecer todas as informações
necessárias ao bom desempenho dos serviços profissionais objeto deste contrato.
2.5 – A forma de execução deste contrato é indireta.
2.6- Os profissionais deverão ser educados, ter iniciativa, atender com presteza as solicitações e serem responsáveis para com as atividades
que executam.
2.7- A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes solicitará que seja afastado imediatamente o profissional que não se portar convenientemente ou que não atender plenamente a execução dos serviços.
3.0 – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E RECEBIMENTO
3.1- O prazo do presente contrato iniciar-se-á em 01/07/2021 e extinguindo-se em 31/12/2021.
3.2– Os Serviços prestados, no que couber serão recebidos nos termos do ART 73, inciso I da Lei 8.666/93.
4.0 – CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
4.1- Receberá a CONTRATADA pelos serviços citados na Cláusula Primeira, a importância total de R$ 16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos
reais), valor bruto, mediante apresentação de Nota Fiscal emitida em favor do Município de Serra Alta, até o segundo dia útil ao mês subseq-ente, com estrita observância na ordem cronológica de pagamento, distribuído por todo o Contrato em 07 (sete) parcelas mensais de
iguais valores de R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais).
4.2. Os preços inicialmente cotados são fixos e irreajustáveis.
4.3. Somente haverá revisão de valor quando o reajuste for notório e de amplo conhecimento da sociedade, não se enquadrando nesta
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hipótese simples recomposições de preços que não afetam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
4.4. A readequação de preços será promovida levando-se em conta apenas o saldo remanescente do contrato, e não servirá, em hipótese
alguma para ampliação de margem de lucro.
5.0 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
5.1– O gerenciamento dos trabalhos e a fiscalização será feita pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes por intermédio da
Secretária Idinéia Cecato ou quem este designar para tal finalidade, que anotará em registro próprio as ocorrências e falhos detectadas na
sua execução e comunicará às interessadas os fatos que, ao seu critério, exigirem medidas corretivas por parte da mesma.
6.0 - CLÁUSULA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS.
6.1– As partes declaram-se sujeitas às disposições da Lei Federal 8.666/93 e todas as suas alterações, que será aplicada em sua plenitude
a este Contrato, bem como aos casos omissos resultantes desta pactuação.
6.2 – Aplica-se ainda, no que couber, a Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município de SERRA ALTA-SC.
7.0 - CLÁUSULA SETIMA– DA RESCISÃO
7.1– O presente instrumento poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer uma das partes, mediante notificação de no mínimo 20 (vinte)
dias de antecedência.
7.1 – Constituem motivos para rescisão sem indenizações:
7.1.1 – o descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato;
7.1.2 – a subcontratação total ou parcial do seu objeto;
7.1.3 – o cometimento reiterado de falta na sua execução;
7.1.4– razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificadas pela máxima autoridade da Administração e exarada no processo administrativo a que se refere o Contrato;
7.1.5 – ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato.
7.2 – É direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, usar das prerrogativas do art. 77 da Lei 8.666/93.
7.3 – Extingue-se este contrato pelo transcurso normal do seu prazo.
7.4 – A parte que der causa à rescisão do contrato, por inadimplemento, ficará sujeita a indenizar a outra dos prejuízos comprovados que
esta vier a sofrer, além de multa no valor de 2% (dois por cento) do valor deste contrato.
8.0 – CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES
8.1 – DO CONTRATANTE:
8.1.1 - Convocar a CONTRATADA, em conformidade com o art. 64 da Lei nº 8.666/93, para retirar a Nota de Empenho, no prazo de 2 (dois)
dias úteis, a contar da notificação;
8.1.2 – efetuar os pagamentos pela prestação do serviço conforme o disposto na Cláusula Quarta; procedendo-se à retenção dos tributos
devidos, consoante a legislação vigente;
8.1.3 - Promover os apontamentos das ocorrências relacionadas à execução do contrato;
8.1.4 - Fornecer à CONTRATADA, todas as informações relacionadas com o objeto deste contrato;
8.1.5 - Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento do contrato a ser assinado com a CONTRATADA, 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;
8.1.6 - Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.7– Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários ao bom desempenho dos serviços objeto deste contrato;
8.2 – DA CONTRATADA:
8.2.1 – cumprir com proficiência, zelo, dedicação, probidade, espírito de solidariedade e lealdade os serviços contratados;
8.2.2 – prestar o serviço em conformidade com disposto na Cláusula Segunda deste Contrato e de acordo com as normas técnicas inerentes
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aos serviços;
8.2.3 – Manter o CONTRATANTE informado sobre todas as ocorrências e andamento da execução deste Contrato;
8.2.4- Durante o prazo da contratação a contratada ficará a disposição deste Município, no período de 16(Dezesseis) horas semanais.
8.2.5- Permitir a fiscalização e informar a Secretaria de Educação de qualquer ocorrência na execução dos serviços no prazo estipulado
neste contrato.
8.2.6- Arcar com outras despesas tais como, impostos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, etc.
8.2.7- Aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte cinco por cento) do valor contratual corrigido.
8.2.8- Manter todas as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato.
8.2.9- Indicar, a pedido do Município, telefones para contato fora dos horários normais de atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para os casos excepcionais que porventura venham a ocorrer;
8.2.10- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;
9.0 – CLÁUSULA NONA– DAS SANÇÕES
9.1 – Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sanções:
9.1.1 – advertência;
9.1.2 – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de SERRA ALTA-SC por prazo não
superior a 2 (dois) anos.
10.0 – CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
10.1- A verba para o pagamento deste contrato será oriunda de recursos federais e recursos próprios do CONTRATANTE, e serão empenhados globalmente na dotação orçamentária vigente para o exercício financeiro de 2021:
05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05.02 – DEPARTAMENTO DE CULTURA
2.506 – Praticando a Arte, Promovendo a Cultura - 3.3.90.00
11.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
11.1 - O foro da Comarca de Modelo, Estado de Santa Catarina, é o competente para dirimir eventuais pendências acerca deste contrato,
na forma da lei nacional de licitações, art. 55, § 2º, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
12.0 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS E CASOS OMISSOS
12.1 – As partes declaram-se sujeitas às disposições contidas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, Lei Complementar nº123, de 15/12/2006, Lei Complementar nº147, de 07/08/2014 e, se for o caso, conforme disposições
da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria e todas as suas alterações, que será
aplicada em sua plenitude a execução deste Contrato, bem como aos casos omissos resultantes desta pactuação.
12.2- Este contrato se sujeita ainda, no que couber, às Leis Municipais inerentes ao seu assunto e ao Código Civil Brasileiro. E, por assim
estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.
SERRA ALTA/SC, 28 de junho de 2021.
RAFAEL MARIN
PREFEITO DE SERRA ALTA
CONTRATANTE
JOSÉ SÉRGIO FARIAS MEI
JOSÉ SÉRGIO FARIAS
Representante Legal
CONTRATADA
Analisado e Aprovado pelo Departamento Jurídico
MAURÍCIO LEONIR SONDA
Advogado
OAB/SC 54.175
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Testemunhas:
MARCONDES LEONARDO MULLER 			
CPF: 053.864.149-50 				
Sec. de Administração e Desenv. Econ. 		

ASSINADO DIGITALMENTE

IDINÉIA CECATTO
CPF: 054.794.899-92
Sec. de Educação

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1583

Sombrio
Prefeitura
IL 011/2021-FMS

Publicação Nº 3124397
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3A7DB017EFDCDD7AEA3FB05EFF675BD07032BC4B

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE SOMBRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021-FMS INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2021-FMS - OBJETO: O presente procedimento licitatório tem por objetivo o repasse de crédito
para execução do Contrato de Programa nº 012/CISAMREC/2020 no intuito de viabilizar a realização de exames, consultas e procedimentos
especializados de baixa, média e alta complexidade, gerenciados pelo CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SOMBRIO/SC através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA
SAUDE DA AMREC - CISAMREC. VIGÊNCIA: 29/06/2021 A 31/12/2021. VALOR DO OBJETO: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.02 – 2.025 – 3.3.93.00.00.00.00640 (88). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Sombrio/
SC, em 28 de junho de 2021.
Rafael dos Santos Silva
Secretário Municipal de Saúde
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Sul Brasil
Prefeitura
PROCESSO Nº 57 CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001 CONCESSÃO DE ESPAÇO DE GINASIO DE ESPORTES

Publicação Nº 3123673

ESTADO DE SANTA CATARNA
MUNICIPIO DE SUL BRASIL

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 95D33FAFB8E1F8D5DFF21DEDADB83C44D49D7022

Aviso de Licitação
Processo N.º 057/2021 – Concorrência Pública nº:001/2021
O Município de SUL BRASIL – SC, torna público aos interessados que encontra-se aberto o Processo de Concorrência Pública nº:001/2021
– decorrente do PROCESSO 057/2021, visando a PERMISSÃO DE USO DO ESPAÇO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DE SUL BRASIL, de acordo com as especificações contidas no Edital, disponível no Setor de Licitações. O recebimento dos Envelopes Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de
preços e a documentação de habilitação dos interessados e CREDENCIAMENTO dar-se-á até às 14H00MIN DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021,
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 14H15MIN DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, em sessão pública, realizada na Sala de Licitações 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, 28 de Junho de 2021. Maurilio Ostroski - Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 58 PREGÃO PRESENCIAL Nº 37 INSTRUTOR DE MÚSICA
ESTADO DE SANTA CATARNA
MUNICIPIO DE SUL BRASIL

Publicação Nº 3123695

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 05C8D28280F9A7DE481C9488A9BE752FD22315FA

Aviso de Licitação
Processo N.º 058/2021 – Pregão Presencial nº 037/2021
O Município de SUL BRASIL – SC, torna público aos interessados que encontra-se aberto o PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 – decorrente
do PROCESSO 058/2021, visando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MÚSICA, PARA INSTRUMENTO VIOLÃO, de acordo
com as especificações contidas no Edital, disponível no Setor de Licitações. O recebimento dos Envelopes Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL
e Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a documentação de habilitação dos interessados e CREDENCIAMENTO dar-se-á até às 15H30MIN DO DIA 12 DE JULHO DE 2021, 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 15H35MIN DO DIA 12
DE JULHO DE 2021, em sessão pública, realizada na Sala de Licitações 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, 28 de Junho de 2021. Maurilio Ostroski - Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 59 PREGÃO PRESENCIAL Nº 38 OFICINEIRO DE ARTESANATO
ESTADO DE SANTA CATARNA
MUNICIPIO DE SUL BRASIL

Publicação Nº 3123702

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C36A254FE14EB06F15465BD6E30E0BE6C6F3C54E

Aviso de Licitação
Processo N.º 059/2021 – Pregão Presencial nº 038/2021
O Município de SUL BRASIL – SC, torna público aos interessados que encontra-se aberto o PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 – decorrente
do PROCESSO 059/2021, visando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTESANATO, PARA ATENDER OS GRUPOS DO CRAS,
de acordo com as especificações contidas no Edital, disponível no Setor de Licitações. O recebimento dos Envelopes Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a documentação de habilitação
dos interessados e CREDENCIAMENTO dar-se-á até às 15H30MIN DO DIA 13 DE JULHO DE 2021, 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 15H35MIN DO
DIA 13 DE JULHO DE 2021, em sessão pública, realizada na Sala de Licitações do Município de Sul Brasil. Edital completo e informações
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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, 28 de Junho de 2021. Maurilio Ostroski - Prefeito Municipal
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Taió
Prefeitura
ATA DE REUNIÃO 001/2021 NGPT

Publicação Nº 3123504

ATA DE REUNIÃO N° 001/2021
NÚCLO GESTOR DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE TAIÓ
Às 18:35h (dezoito horas e trinta e cinco minutos), do dia 15 de junho de 2021, presentes 31 (trinta e um) membros nomeados pelo Decreto
do Chefe do Poder Executivo nº 7.235/2021, com base na Lei Complementar municipal nº 246/2021, sendo quórum suficiente para deliberações, o Presidente provisório, François Ferdinand de Bem Urban, declarou aberta a primeira reunião do Núcleo Gestor de Planejamento
Territorial do município de Taió/SC e solicitou a assinatura da lista de presença (anexo 01).
Deu-se prosseguimento com a eleição, pelo órgão colegiado, da Comissão Executiva composta por 04 (quatro) membros, que terão mandato de 02 (dois) anos, sendo que foram eleitos por unanimidade e empossados:
I. Presidente: François Ferdinand de Bem Urban.
II. Vice–Presidente: Marcelo Gramkow.
III. Secretário Geral: Rafael Busarello.
IV. Segunda Secretária: Debora Eliane Schafer Felizari.
Em seguida, foram apresentados pelo presidente o Regimento Interno (Anexo 02); e a metodologia de trabalho, as etapas de elaboração, o
cronograma, o plano de comunicação e publicidade, a logomarca e o banner para outdoor (Anexo 03), do novo Plano Diretor participativo
do Município de Taió, todos aprovados por unanimidade.
Posteriormente, foram apresentados os seguintes requerimentos:
I. Protocolo nº 3570/2021, onde 4 Paredes Arquitetos Associados Ltda requer a aprovação da Consulta de Viabilidade para a construção
de uma edificação comercial com área de 9.468,33 m², de propriedade de CRAVIL, a ser realizada na esquina da Avenida Luiz Bertoli com
a Rua Ewaldo Tomaz Martins, Bairro Centro, município de Taió. Aberta a discussão pelo Presidente, deu-se a votação, e o requerimento foi
aprovado com 29 (vinte e nove) votos favoráveis, 01 (um) voto contrário e nenhuma abstenção.
II. Protocolo nº 3413/2021, onde Indústria Quest Trailers Ltda requer a aprovação do Regin nº SCP2100568657, para a instalação de uma
indústria de fabricação de cabines e reboques para veículos automotores, na Rua Carlos Evandir Raymundi, nº 193, Bairro Seminário, município de Taió. Aberta a discussão pelo Presidente, deu-se a votação, e o requerimento foi aprovado com 26 (vinte e seis) votos favoráveis,
04 (quatro) votos contrários e nenhuma abstenção.
III. Protocolo nº 2080/2021, onde Marcio Just requer a aprovação do Regin SCP2100292292, para a instalação de uma Indústria de fabricação de artefatos de cimento, na Rua Airton Oenning, nº 360, Bairro Universitário, município de Taió. Aberta a discussão pelo Presidente,
deu-se a votação, e o requerimento foi aprovado com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis, 05 (cinco) votos contrários e nenhuma abstenção.
Por conseguinte, o Presidente deu por encerrada a reunião.
Eu, Rafael Busarelo, Secretário Geral, lavro a presente ata e assino juntamente ao Presidente.
Taió, 15 de junho de 2021.
François Ferdinand de Bem Urban
Presidente
Rafael Busarello
Secretário Geral

DECRETO Nº 7.454/2021

Publicação Nº 3123901

DECRETO Nº 7.454, DE 28 DE JUNHO DE 2021
Apura superávit financeiro do exercício de dois mil e vinte, abre créditos adicionais suplementares no exercício de dois mil e vinte e um.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAIÓ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no art. 70, inciso
VI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 23 de março de 1990, na forma do art. 7º, inciso I, da Lei nº 4.320 e de conformidade
com o estabelecido no art. 11, inciso III, da Lei nº 4.220, de 8 de dezembro de 2020 (LOA).
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Considerando a Resolução nº 22/2021, emitida no dia 16 de junho de 2021, pelo Conselho Municipal de Saúde - CMS - Taió, que dispõe
sobre a reprogramação financeira para o exercício de 2021.
DECRETA:
Art. 1º Fica apurado e demonstrado o saldo financeiro do exercício de dois mil e vinte a título de superávit financeiro, para abertura de
créditos adicionais suplementares no exercício de dois mil e vinte e um, conforme segue:
Tabela de Saldos de Recursos Vinculados - C.E.F - SUS - Custeio - Agência nº 2815 - Conta nº 624018-1
SALDO BANCÁRIO EM
31/12/2020
R$ 39.840,00

INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR
x-x-x-x-x-

SUPERÁVIT FINANCEIRO

RECURSO UTILIZADO

RECURSO A UTILIZAR

R$ 39.840,00

x-x-x-x-x-

R$ 39.840,00

Art. 2º Com o recurso proveniente do artigo antecedente deste Decreto, ficam abertos os créditos adicionais suplementares, no valor de R$
39.840,00 (trinta e nove mil, oitocentos e quarenta reais), no Orçamento Anual do Fundo Municipal de Saúde, conforme segue:
12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
01 - Administração Saúde
2.095 - Manutenção das Ações - Enfrentamento da Emergência COVID-19
3.3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.00.03.38.0031 - Aplicações Diretas ............ R$ 39.840,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Taió, 28 de junho de 2021.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN				
Prefeito do Município de Taió 				

ROZI TEREZINHA DE SOUZA
Secretária de Saúde Pública

PORTARIA 37/2021

Publicação Nº 3124361

PORTARIA Nº 37, de 28/06/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
A SERVIDORA MARIA APARECIDA VIZENTAINER
INDIANARA SEMAN, Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió, no uso das atribuições
conferidas pelo Art. 168 da Lei nº 3.625, de 19 de dezembro de 2012,
Considerando o disposto no Art 6º da Emenda Constitucional 41/2003, c/c art. 58 §1º e art. 60 da Lei Municipal n° 3.625/2012.
RESOLVE
Art. 1º. Conceder o benefício Aposentadoria Especial de Professor por Idade e Tempo de Contribuição a Servidora MARIA APARECIDA VIZENTAINER, portadora da cédula de identidade RG n° 2.917.444, inscrita no CPF sob o nº 810.870.809-59, efetiva no cargo de Professor –
20h, matrícula 109167-01, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, com proventos integrais e com paridade, conforme cálculo
de proventos constante no processo nº 01.11172308-01.2021.
Art. 2º Fixar provento de aposentadoria no valor de R$ 2.803,54 (Dois mil, oitocentos e três reais e cinquenta e quatro centavos) da seguinte
forma:
DENOMINAÇÃO (DISCRIMINAR REMUNERAÇÃO)
Vencimento
Progressão Funcional (LC 010/95)
Vantagem Pessoal
Total dos Proventos (Ativo)
Total dos Proventos (Inativo)

FRAÇÃO OU %
100
9
-

VALOR R$
2.504,72
225,42
73,40
2.803,54
2.803,54

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 01 de Julho de 2021, revogadas as disposições
em contrário.
P.R.I.
Taió, SC em 28 de Junho de 2021.
INDIANARA SEMAN
Diretora Presidente
TAIOPREV
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PORTARIA 38/2021

Publicação Nº 3124364

PORTARIA Nº 38, de 28/06/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
A SERVIDORA MARIA APARECIDA VIZENTAINER
INDIANARA SEMAN, Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió, no uso das atribuições
conferidas pelo Art. 168 da Lei nº 3.625, de 19 de dezembro de 2012,
Considerando o disposto no Art 6º da Emenda Constitucional 41/2003, c/c art. 58 §1º e art. 60 da Lei Municipal n° 3.625/2012.
RESOLVE
Art. 1º. Conceder o benefício Aposentadoria Especial de Professor por Idade e Tempo de Contribuição a Servidora MARIA APARECIDA VIZENTAINER, portadora da cédula de identidade RG n° 2.917.444, inscrita no CPF sob o nº 810.870.809-59, efetiva no cargo de Professor –
20h, matrícula 109167-06, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, com proventos integrais e com paridade, conforme cálculo
de proventos constante no processo nº 01.11172308-02.2021.
Art. 2º Fixar provento de aposentadoria no valor de R$ 2.504,72 (Dois mil, quinhentos e quatro reais e setenta e dois centavos) da seguinte
forma:
DENOMINAÇÃO (DISCRIMINAR REMUNERAÇÃO)
Vencimento
Total dos Proventos (Ativo)
Total dos Proventos (Inativo)

FRAÇÃO OU %
100

VALOR R$
2.504,72
2.504,72
2.504,72

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 01 de Julho de 2021, revogadas as disposições
em contrário.
P.R.I.
Taió, SC em 28 de Junho de 2021.
INDIANARA SEMAN
Diretora Presidente
TAIOPREV

PREGÃO 56/2021

Publicação Nº 3124868
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 929F8B191BC01C1F0462433BFE0E990866B726F5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAIÓ
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 56/2021
MENOR PREÇO POR ITEM
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAIÓ, torna público Processo Licitatório, na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, exclusivo para Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedores Individuais (MEI), nos termos do art. 48, inciso I da Lei Complementar no 123/2006 com redação dada pela LC no 147/2014. Rege a presente
licitação a Lei n. 8.666/1993, Lei n. 10.520/2002 e o Decreto Municipal nº 7.422 de 08/06/2021, bem como demais normas regulamentares
aplicáveis à espécie, de acordo com as condições estabelecidas no Edital, destinado à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE
PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, INCLUINDO SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I,
QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. O recebimento dos envelopes na Prefeitura Municipal, situado na Avenida Luiz Bertoli, 44 - Centro - Taió-SC, até às 14:00 h, do dia 13 de julho de 2021 e abertura dos envelopes às 14:15 horas, do mesmo dia. Informações com Carlos
ou pelo e-mail empenhos@taio.sc.gov.br. Edital disponível no site: taio.atende.net.
Taió, 28 de junho de 2021.
HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito
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Publicação Nº 3123496

RESOLUÇÃO Nº 001/2021
NÚCLO GESTOR DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE TAIÓ
O Presidente do Núcleo Gestor de Planejamento Territorial – NGPT, com base na Lei Complementar nº 246/2021, faz saber a todos os cidadãos do município de Taió, que o órgão colegiado aprovou por unanimidade, e ele dá publicidade à eleição da Comissão Executiva composta
de 04 (quatro) membros, que terão mandato de 02 (dois) anos, sendo que foram eleitos:
I. Presidente: François Ferdinand de Bem Urban.
II. Vice–Presidente: Marcelo Gramkow.
III. Secretário Geral: Rafael Busarello.
IV. Segunda Secretária: Debora Eliane Schafer Felizari.
Fica constituída a Comissão Executiva, a partir da data de 15 de junho de 2021, com as atribuições previstas na Lei Complementar nº
246/2021.
Publique-se.
Taió, 15 de junho de 2021.
François Ferdinand de Bem Urban
Presidente
Rafael Busarello
Secretário Geral

RESOLUÇÃO 002/2021 NGPT

Publicação Nº 3123502

RESOLUÇÃO Nº 002/2021
NÚCLO GESTOR DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE TAIÓ
O presidente do Núcleo Gestor de Planejamento Territorial – NGPT faz saber a todos os cidadãos do município de Taió, que o órgão colegiado
aprovou, e ele dá publicidade ao regimento interno do NGPT, que estabelece normas para o seu funcionamento, com base na Lei Complementar nº 246, de 13 de abril de 2021, do município de Taió.
TÍTULO I
DA NATUREZA, DA COMPETÊNCIA E DAS ATRIBUIÇÕES
Capítulo I
Da Natureza
Art. 1º O Núcleo Gestor de Planejamento Territorial – NGPT de Taió, criado pela Lei Complementar nº 246, de 13 de abril de 2021, alterada
pela Lei Complementar nº 248, de 8 de junho de 2021, reger-se-á pelo presente Regimento Interno com a observância das normas e disposições sobre a matéria, fixadas em lei.
Art. 2º O Núcleo Gestor de Planejamento Territorial é órgão colegiado de natureza permanente com caráter consultivo, deliberativo e propositivo no âmbito de suas competências, a ser composto prioritariamente por representantes do Poder Público e da sociedade civil, tendo por
finalidade, em consonância com a Lei Orgânica Municipal, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei Orçamentária
Anual, garantir os instrumentos necessários à efetivação das normas do Plano Diretor Participativo Municipal e a promoção do desenvolvimento do território com vistas à melhoria da qualidade de vida, equilíbrio ambiental, infraestrutura urbana e ordenamento territorial.
Capítulo II
Das Competências e das Atribuições
Art. 3º O Núcleo Gestor de Planejamento Territorial do Município de Taió tem como competências e atribuições definidos de acordo com Lei
Complementar nº 246, de 13 de abril de 2021, na forma dos artigos 3º a 6º.
TÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Capítulo I
Dos Membros e dos Mandatos
Art. 4º O Núcleo Gestor de Planejamento Territorial, na forma do art. 1º da Lei Complementar nº 248, de 8 de junho de 2021, que altera
o art. 7º da Lei Complementar nº 246, de 13 de abril de 2021, será composto por 37 (trinta e sete) membros titulares e seus respectivos
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suplentes, assim distribuídos, sendo que o Poder Público será representado por 19 (dezenove) membros, e a Sociedade Civil será representada por 18 (dezoito) membros.
Art. 5º Os membros do Núcleo Gestor de Planejamento Territorial terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por igual período,
uma única vez.
Art. 6º É dever do Membro o comparecimento às sessões do NGPT, tanto ordinárias, quanto extraordinárias, devendo justificar previamente
a impossibilidade de seu comparecimento à reunião e comunicar seu suplente, para que ocorra a substituição.
§ 1º O conselheiro que deixar de comparecer sem justificativa a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas será excluído do Conselho,
e notificar-se-á à instituição de que faz parte para que se faça a substituição.
§ 2º A instituição deverá encaminhar ao presidente do conselho o nome do novo representante no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
perder a vaga no conselho.
§ 3º Entende-se por tempo hábil o aviso a ser encaminhado ao presidente ou secretário do Núcleo Gestor com antecedência de 48h (quarenta e oito horas) à reunião do Núcleo Gestor.
Art. 7º As substituições dos membros do Núcleo Gestor de Planejamento Territorial deverão ser feitas por convocação do Presidente ao
respectivo segmento, imediatamente à vacância do cargo,
Parágrafo Único. Sendo o membro a substituir, representante da sociedade civil não organizada, o mesmo será indicado pelo Chefe do Poder
Executivo.
Art. 8º Os membros do Núcleo Gestor de Planejamento Territorial deverão estar em pleno gozo de seus direitos políticos e poderão ser
excluídos em caso de comportamento inadequado, relacionado ou não com sua atividade, devendo nesse caso a decisão se dar por maioria
absoluta dos membros e homologada pelo Chefe do Poder Executivo.
Art. 9º Os membros do Núcleo Gestor de Planejamento Territorial que pleitearem cargos políticos deverão, em época de eleição, afastarem‐
se do cargo de conselheiro a partir do momento da oficialização da candidatura ou conforme o estabelecido em lei, priorizando sempre o
que ocorrer primeiro na ordem cronológica.
Art. 10. Os membros do Núcleo Gestor de Planejamento Territorial, que são servidores públicos municipais, terão suas faltas abonadas
quando participarem de reuniões deste colegiado.
Capítulo II
Da comissão Executiva
Art. 11. Caberá aos membros do Núcleo Gestor de Planejamento Territorial, na primeira reunião de cada mandato, elegerem uma Comissão
Executiva composta por 04 (quatro) membros, que terão mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução, assim discriminados:
I. Presidente;
II. Vice–Presidente;
III. Secretário Geral;
IV. Segundo Secretário.
§ 1º O Presidente do NGPT será substituído, nas suas ausências ou impedimentos, pelo Vice–Presidente, ou na falta deste, pelo Secretário
Geral.
§ 2º Na ausência do Presidente, Vice–presidente e Secretário Geral, os membros presentes elegerão entre si um presidente para a sessão.
Art. 12. Ao Plenário compete:
I. debater e aprovar as atas;
II. definir previamente a pauta de cada reunião;
III. debater e deliberar acerca dos assuntos do plano Diretor, de seus instrumentos complementares e sobre requerimentos encaminhados
ao NGPT.
Art. 13. Compete ao Presidente do NGPT:
I. representar o NGPT e assegurar o seu funcionamento;
II. convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;
III. presidir as reuniões, coordenando os trabalhos, resolvendo as questões de ordem, conduzindo os debates, apurando as votações e
estabelecendo os procedimentos necessários para resolver situações de impasse;
IV. votar em caso de desempate;
V. assinar as correspondências do NGPT;
VI. comunicar, às entidades e/ou órgãos representados no NGPT, as ausências de seus representantes.
Art. 14. Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente nas suas ausências e impedimentos.
Art. 15. Compete ao Secretário Geral substituir o Vice-Presidente nas suas ausências e impedimentos e ainda:
I. organizar a pauta e o calendário das reuniões;
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II. enviar materiais aos Conselheiros;
III. redigir as atas das reuniões;
IV. anotar a presença e manter atualizado o controle da frequência dos Conselheiros;
V. comunicar ao Presidente quais os Conselheiros que excederam as ausências previstas neste Regimento Interno.
TÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO
Capítulo I
Das Deliberações e das Reuniões
Art. 16. O Núcleo Gestor de Planejamento Territorial deliberará mediante resoluções, por maioria simples dos presentes, tendo seu presidente o voto de qualidade no caso de empate.
Parágrafo único. O suplente só terá direito a voto na ausência do titular do órgão ou entidade.
Art. 17. As reuniões do Núcleo Gestor serão abertas ao público e em local divulgado.
Art. 18. O Núcleo Gestor se reunirá no mínimo uma vez a cada 60 (sessenta) dias.
Parágrafo único. Outras reuniões poderão ser convocadas a partir de sugestão, aprovadas pela da maioria dos membros, ou convocadas
pelo presidente, quando houver pauta pendente ou para agilizar matéria de responsabilidade do NGPT, com antecedência mínima de 05
(cinco) dias.
Art. 19. Todos os membros do NGPT terão direito a fala nas reuniões, mas votarão em primeira instância somente os membros efetivos, ou
os suplentes que estiverem ocupando naquele momento a titularidade.
Parágrafo Único. O quórum mínimo, para votação e aprovação, será de 12 (doze) membros.
Art. 20. As deliberações do Núcleo Gestor de Planejamento Territorial deverão ser emitidas por meio de Resoluções nos casos previstos em
lei, promovendo-se a respectiva divulgação à população por meio de órgão de publicação oficial do município.
Parágrafo único. O membro do NGPT que tiver assunto a ser incluído na pauta deverá, com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito
horas), encaminhá-la por escrito ao Secretário Geral.
Art. 21. As reuniões terão duração máxima de 01:30h (uma hora e trinta minutos), prorrogáveis, a critério dos Conselheiros, e seguirão a
seguinte ordem:
I. assinatura do termo de presença;
II. abertura;
III. apresentação pelo Secretário dos avisos, comunicações, correspondências e documentos de interesse do NGPT;
IV. ordem do dia;
V. discussão e votação das matérias apresentadas para análise;
VI. palavra livre;
VII. encerramento.
Art. 22. Anunciada a apreciação de um assunto, se fará a exposição da matéria, passando-se à discussão e posteriormente à votação, se
for o caso.
§ 1º Ao proceder a votação, o Presidente deverá solicitar a manifestação da plenária quanto aos votos favoráveis, contrários e às abstenções.
§ 2º Durante a votação só será admitido o uso da palavra para encaminhamento de votação, declaração de voto, ou pedido de questão de
ordem.
§ 3º Todas as decisões do NGPT deverão ser registradas em Ata, que será assinada pelo Presidente e pelo Secretário Geral, ou seus substitutos em caso de ausência dos mesmos, e posteriormente publicada.
§ 4º A lista de presença será anexada à Ata para posterior arquivamento.
§ 5º A decisão de matéria constante da ordem do dia poderá ser adiada por deliberação do NGPT, a pedido de qualquer um de seus membros, desde que devidamente justificada.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24. As funções dos membros do Núcleo Gestor não serão remuneradas, sendo seu exercício considerado serviço de interesse público.
Art. 25. Em caso de dúvidas sobre as disposições e lacunas do presente regimento interno, estas serão dirimidas pela Plenária, a qual será
soberana em suas deliberações.
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Art. 26. As reuniões extraordinárias obedecerão a forma prevista neste Regimento e sua pauta limitar-se-á ao assunto que deu causa a
respectiva convocação.
§ 1º As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente do NGPT, pelo Chefe do Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo.
§ 2º Para a convocação de sessão extraordinária, o requerimento deverá ser fundamentado e encaminhados com antecedência mínima de
05 (cinco) dias úteis.
Art. 27. Poderão participar das reuniões, a convite, com direito a voz, representantes de órgãos públicos e de entidades privadas, cuja área
de competência se relacione com as atribuições do NGPT.
Art. 28. Todas as reuniões serão abertas à comunidade, que poderá manifestar-se, mediante inscrição prévia junto ao Presidente do NGPT,
quando o assunto em pauta for de seu interesse, tendo no máximo 02 (dois) minutos para defender seu ponto de vista, prorrogável, a
critério do Presidente, se devidamente justificado pelo interessado.
Art. 29. O NGPT poderá solicitar diretamente aos órgãos técnicos e administrativos municipais que lhe prestem, em caráter de prioridade,
as informações e a assistência necessária.
Art. 30. Este Regimento entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Taió, 15 de junho de 2021.
François Ferdinand de Bem Urban
Presidente
Rafael Busarello
Secretário Geral
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R$ 12.800,00

R$ 12.800,00

R$ 12.800,00

R$ 12.800,00

DECRETO 284/2021

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 29 de Junho de 2021.

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

05.002.27.812.1006.2035-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas
Recurso: 0.1.00.0000 - Recursos Ordinários Livres

05.002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

05.000 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente de:

05.002.27.812.1006.2035-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas
Recurso: 0.1.00.0000 - Recursos Ordinários Livres

05.002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

05.000 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 12.800,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

D E C R E T A:

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de TIGRINHOS
e autorização contida na Lei Municipal nº 980/2020, de 16 de Setembro de 2020.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2021.

DECRETO Nº 284/2021, de 29 de Junho de 2021.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL TIGRINHOS
C.N.P.J.: 01.566.620/0001-55
Município: TIGRINHOS

29/06/2021 (Terça-feira)
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Prefeitura
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Tijucas
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/FMS/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE
PREÇO Nº 009/FMS/2021

Publicação Nº 3125083

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/FMS/2021
PREGÃO PRESENCIAL
REGISTRO DE PREÇO Nº 009/FMS/2021
Objeto: Aquisição materiais e equipamentos de enfermagem para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, do município de
Tijucas/SC.
Tipo: Menor Preço Por Item;
Data de Abertura: 13 de julho de 2021, as 08h00;
Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. B-chelle, 01,
Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.
ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 032/FMS/2020 DO PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 055/FMS/2020 – DISPENSA Nº 020/FMS/2020

Publicação Nº 3123856

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 45C12A560EC46D403B528C9CF270E07E6A144C65

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 032/FMS/2020 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/FMS/2020 – DISPENSA Nº 020/FMS/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIJUCAS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.
CONTRATADA: MOREIRA EVENTOS LTDA EPP
OBJETO: LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDIMENTO DE TRIAGEM E CONSULTA DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19.
PRAZO PRORROGADO: DE 16/06/2021 A 16/12/2021.

EXTRATO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/PMT/2021 PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE
PREÇO Nº 057/PMT/2021

Publicação Nº 3123751

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS
EXTRATO DO RESULTADO DO PROCESSO Nº 094/PMT/2021 DO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/PMT/2021
Objeto: Aquisição de veículos diversos para a Prefeitura Municipal de Tijucas, englobando suas Secretarias, Fundos, Fundações, Autarquias
e Entes Conveniados, do município de Tijucas/SC.
Empresa Vencedora do Processo: TREVISUL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA foi vencedora do item: 02, no valor de R$ 706.000,00 (Setecentos e seis mil 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 Municipal de Tijucas
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EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 118/PMT/2020 DO PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 149/PMT/2020 – TOMADA DE PREÇO Nº 012/PMT/2020

Publicação Nº 3123916

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 891BA9146A16E093BF4E1F36A7710A1900702001

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 118/PMT/2020 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/PMT/2020 – TOMADA DE PREÇO Nº 012/PMT/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIJUCAS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONTRATADA: AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEMPLUVIAL, TERRAPLANAGEM E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL DA ITINGA, TRECHO
II, DA ESTACA 50 AO PF, NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC, CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÕES, BDI, PROJETOS E ART (CREA) NECESSÁRIA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS,
TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PRAZO PRORROGADO: DE 09/06/2021 A 07/09/2021.

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 015/PMT/2021 DO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/PMT/2021 –TOMADA DE PREÇO Nº 001/PMT/2021

Publicação Nº 3123833

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 72857502A3226B49D7810B366BC81BAFE242C1C1

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 015/PMT/2021 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/
PMT/2021 –TOMADA DE PREÇO Nº 001/PMT/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIJUCAS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATADA: CLARAIZA LTDA – ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MULTIUSO “JOÃO MADALENA”, LOCALIZADO NO BAIRRO DA PRAÇA, CONFORME (PROJETO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ART), DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS - SC.

VALOR ADITIVADO: (DO ACRÉSCIMO DE VALOR) - DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA, PERCEBEU-SE A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR A
TINTA ACRÍLICA POR TINTA EPÓXI ADEQUADA À PINTURA DA QUADRA, VISTO QUE A TINTA ACRÍLICA NÃO É RESISTENTE À ABRASÃO.
ALÉM DISSO, É NECESSÁRIO REALIZAR A TROCA DE 60 UNIDADES DE TELHAS METÁLICAS QUE ESTÃO DETERIORADAS. O AUMENTO
QUANTITATIVO NA EXECUÇÃO DO OBJETO, RESULTOU EM UM ACRÉSCIMO DE VALOR CORRESPONDENTE A R$ 71.418,29 (SETENTA E UM
MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO QUE ERA DE R$ 242.740,19
(DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS). RESSALTA-SE QUE EM DECORRÊNCIA
DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR, FIRMADO EM 13 DE ABRIL DE 2021, O VALOR DO CONTRATO PASSOU A SER DE R$273.520,61 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS, E SESSENTA E UM CENTAVOS). E COM O NOVO ACRÉSCIMO, PASSA O
VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 344.989,90 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS), CONFORME PARECER TÉCNICO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATANTE.
TIJUCAS, 28 DE JUNHO DE 2021.

EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 063/PMT/2021 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/PMT/2021–DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 025/PMT/2021

Publicação Nº 3123801

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D6DB147746D3AD7B558ECDE108ABACFF314288E3

EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 063/PMT/2021 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/PMT/2021–DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/
PMT/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIJUCAS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TERRA ADUBADA (ADUBO ORGÂNICO) PARA SER USADA EM VÁRIOS CANTEIROS DA CIDADE PARA PLANTIO
DE FLORES, PLANTAS PERENES E GRAMADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO
MUNICÍPIO DE TIJUCAS - SC
CONTRATADA: UBIRATAM JOSE REIS
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Valor: R$ 8.250,00 (OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)
TIJUCAS/SC, 22 DE JUNHO DE 2021.

EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 064.PMT.2021

Publicação Nº 3123666

EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 064/PMT/2021 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/PMT/2021 – CONCORRÊNCIA Nº 002/PMT/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIJUCAS, PESSOA JURÍDICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS
PÚBLICOS.
CONTRATADA: REUNIDAS TRANSPORTES S.A
OBJETO: CONCESSÃO DE USO REMUNERADO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO ESPAÇO LOCALIZADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO
MIGUEL DE BRITO, NO CENTRO DA CIDADE DE TIJUCAS/SC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC.
Valor: R$. 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais mensais).

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066.PMT.2021 CONCORRÊNCIA Nº 002.PMT.2021

Publicação Nº 3123671

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/PMT/2021 – CONCORRÊNCIA Nº 002/
PMT/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIJUCAS, PESSOA JURÍDICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS
PÚBLICOS.
CONTRATADA: REUNIDAS TRANSPORTES S.A
OBJETO: CONCESSÃO DE USO REMUNERADO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO ESPAÇO LOCALIZADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO
MIGUEL DE BRITO, NO CENTRO DA CIDADE DE TIJUCAS/SC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC.
Valor: R$. 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais mensais).
Tijucas, 21 de junho de 2021.

LEI Nº 2839, DE 25 DE JUNHO DE 2021. DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE SOLTAR OU EMPINAR EM VIAS
PÚBLICAS, PIPAS, PAPAGAIOS, PANDORGAS PARA RECREAÇÃO OU COM FINALIDADE PUBLICITÁRIA, EM
TODO O TERRITÓRIO MUNICIPAL

Publicação Nº 3123150

LEI Nº 2839, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a proibição de soltar ou empinar em vias públicas, pipas, papagaios, pandorgas para recreação ou com finalidade publicitária,
em todo o território Municipal
O Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal de
Tijucas aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica proibido soltar ou empinar em vias públicas: pipas, papagaios, pandorgas, para recreação ou com finalidade publicitária, em
todo o território municipal;
Parágrafo único. Segundo o Art.60 do CTB (código brasileiro de trânsito) vias públicas é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e
animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central que podem ser classificadas em:
I - VIAS URBANAS: Trânsito rápido, Arterial, Coletora e Local;
II - VIAS RURAIS: Rodovias e Estradas;
Art. 2º Fica permitido soltar ou empinar, pipas, papagaios, pandorgas, para recreação ou com finalidade publicitária, nos seguintes lugares:
em fazendas, sítios ou áreas de recreação, distantes da rede elétrica e das vias púbicas. É também permitida, caso haver no município,
lugares apropriados para prática (pipódromo);
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Art. 3º A fiscalização de tal prática poderá ser feita pelo Ditran, cujo órgão é o que está mais presente nas vias públicas de nossa cidade,
que também poderá ser auxiliada pela Polícia Militar;
Art. 4 º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Origem: Projeto de Lei nº 2408/2021
do Poder Legislativo Municipal
Tijucas (SC), 25 de junho de 2021.
Elói Mariano Rocha
Prefeito do Município

LEI Nº 2840, DE 25 DE JUNHO DE 2021. CRIA O PROGRAMA DE INCENTIVO "DIPLOMA ALUNO NOTA DEZ",
PARA OS FORMANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2, NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS E
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3123155

LEI Nº 2840, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
"Cria o programa de incentivo "Diploma Aluno Nota Dez", para os formandos do ensino fundamental 1 e 2, na Rede de Ensino do Município
de Tijucas e outras providências".
O Prefeito do Município de Tijucas, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:
Art. 1º Fica criado o Programa de Incentivo "Diploma Aluno Nota Dez", destinado a homenagear anualmente os formandos do ensino fundamental 1 e 2, que obtiveram os melhores resultados das turmas em que estudam.
Parágrafo único. Concorrem ao referido diploma todos os alunos que freq-entam as Escolas de Ensino Fundamental 1 e 2 do Município de
Tijucas.
Art. 2º O “Diploma Aluno Nota Dez” será conferido a um aluno por turma de Formandos de cada ano do Ensino Fundamental, em funcionamento nas Escolas da rede municipal de ensino.
Art. 3º O nome do aluno a ser homenageado será verificado em reunião do Conselho de Classe da Escola, no final de cada ano letivo.
§ 1º O aluno deverá ter a maior média final das notas do ano em que estudar, de acordo com o sistema de avaliação do Regimento Escolar
e também, ser avaliado levando em consideração freq-ência, participação, organização, comportamento, respeito e acompanhamento dos
pais.
Art. 4º O Diploma Aluno Nota Dez deverá conter o brasão do Poder Legislativo e do Poder Executivo, sendo confeccionado especialmente
para fim expresso nesta lei.
§ 1º No Diploma constará o nome do aluno/formando, ano que estuda, nome da Escola, além da homenagem que lhe está sendo prestada.
§ 2º O Diploma será assinado pela seguinte autoridade: o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tijucas, ficando a cargo do
Município determinar as demais assinaturas.
Art. 5º Os alunos/formandos selecionados nos termos desta Lei, serão homenageados em Ato Solene, promovido pela Câmara Municipal de
Vereadores de Tijucas, no encerramento do Ano Letivo Municipal, na presença de autoridades e imprensa.
Art. 6º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Origem: Projeto de Lei nº 017/2021
do Poder Legislativo Municipal
Tijucas (SC), 25 de junho de 2021.
Elói Mariano Rocha
Prefeito do Município
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LEI Nº 2841, DE 28 DE JUNHO DE 2021. AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CELEBRAR TERMO
DE COOPERAÇÃO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO
DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL - DEAP, POR MEIO D

Publicação Nº 3125091

LEI Nº 2841, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Autoriza o Poder Executivo Municipal celebrar Termo de Cooperação com o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado
da Administração Prisional e Socioeducativa com a interveniência do Departamento de Administração Prisional - DEAP, por meio do Fundo
Rotativo da Penitenciária e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS, ESTADO DE SANTA CATARINA. Faço 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 celebrar Termo de Cooperação com o Estado de Santa Catarina, por intermédio da
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, com a interveniência do Departamento de Administração Prisional - DEAP,
por meio do Presídio Regional de Tijucas - Fundo Rotativo da Penitenciária com objetivo de realizar cooperação mútua proporcionando
oportunidade de trabalho e ressocialização aos reeducandos do regime semiaberto do Presídio Regional de Tijucas, visando proporcionar a
oportunidade de trabalho aos presidiários, pertinentes às atividades fins ou complementares no âmbito do Município de Tijucas.
§ 1º O Termo de Cooperação definirá as obrigações dos partícipes, o trabalho dos apenados e outras cláusulas necessárias à execução do
mesmo.
2º Serão utilizados até 30 (trinta) detentos, de acordo com a necessidade do Município e a disponibilidade do Presídio Regional de Tijucas,
cuja remuneração será de 75% (setenta e cinco porcento) do salário-mínimo nacional.
§ 3º O prazo de vigência do Termo de Cooperação será de 24 (vinte e quatro) meses contados da data de sua assinatura e publicação no
Diário Oficial do Estado e no Órgão de Publicação Municipal, podendo ser alterado ou complementado mediante Termo Aditivo.
§ 4º Poderá o Executivo rescindir o Termo de Cooperação de forma unilateral, há qualquer tempo.
Art. 2º As despesas provenientes da execução deste Termo de Cooperação correrão por conta do orçamento vigente sendo que, para os
exercícios seguintes o Poder Executivo Municipal fará constar em seus orçamentos anuais as dotações necessárias para a continuidade desta
cooperação.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Origem: Projeto de Lei nº 2409/2021
Tijucas (SC), 28 de junho de 2021.
Elói Mariano Rocha
Prefeito do Município
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LEI Nº 2842, DE 28 DE JUNHO DE 2021. DENOMINA DE MARIA CONCEIÇÃO FURTADO A RUA LOCALIZADA NO
BAIRRO AREIAS

Publicação Nº 3125092

MUNICÍPIO DE TIJUCAS
Gabinte do Prefeito

ò ǡ͑Ͳͳǡǡ ǡǡ͑ͺͺǤʹͲͲǦͲͲͲ
Ǧǣ̷ Ǥ ǤǤ
ǣȋͶͺȌ͵ʹ͵Ǧͺͳͳͻ


LEI Nº 2842, DE 28 DE JUNHO DE 2021.

Denomina de Maria Conceição Furtado a rua
localizada no Bairro Areias.

O Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os
habitantes deste município, que a Câmara Municipal de Tijucas aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º 1º Fica denominada de Maria Conceição Furtado, uma rua localizada no
bairro Areias.
Art. 2º Trata-se de uma rua com seu ponto inicial localizado na latitude
218687e longitude -48.637943, conforme identificado no mapa anexo.

-27.

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

Origem: Projeto de Lei nº 016/2021
do Poder Legislativo Municipal

Tijucas (SC), 28 de junho de 2021.

Elói Mariano Rocha
Prefeito do Município
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MUNICÍPIO DE TIJUCAS
Gabinte do Prefeito

ò ǡ͑Ͳͳǡǡ ǡǡ͑ͺͺǤʹͲͲǦͲͲͲ
Ǧǣ̷ Ǥ ǤǤ
ǣȋͶͺȌ͵ʹ͵Ǧͺͳͳͻ


ANEXO I
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LEI Nº 2843, DE 28 DE JUNHO DE 2021. DENOMINA DE “LUIZ JORGE” O NOME DE RUA NO TIMBÉ

Publicação Nº 3125093

LEI Nº 2843, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Denomina de “Luiz Jorge” o nome de Rua no Timbé.
O Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal de
Tijucas aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada de LUIZ JORGE a rua situada no Bairro Timbé.
Parágrafo Único - trata-se de uma rua nas proximidades da conhecida Fábrica Mita Jeans, no referido Bairro Timbé.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Origem: Projeto de Lei nº 012/2021
do Poder Legislativo Municipal
Tijucas (SC), 28 de junho de 2021.
Elói Mariano Rocha
Prefeito do Município
ANEXO
DENOMINAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.
AGRACIADO (A): LUIZ JORGE DATA NASCIMENTO: 11/12/1932
DATA DE FALECIMENTO: 25/05/2015
LOCAL: TIJUCAS/SC FILIAÇÃO:
PAI: MANOEL JORGE
MÃE: ROSA BISPA MACHADO
NOME DOS FILHOS: ESTADO CIVIL:
ANTONIO CARLOS JORGE
CIRINEU LUIZ JORGE
JOÃO LUIZ JORGE
MANOEL LUIZ JORGE
ROSA COTA JORGE
ANA MARIA JORGE
MARIA APARECIDA JORGE

CASADO
CASADO
CASADO
CASADO
CASADA
CASADA
CASADA

ATIVIDADES PROFISSIONAIS/SOCIAIS: Luiz Jorge é um dos emblemáticos munícipes do Bairro Timbé, sendo reconhecido como importante roceiro e pioneiros da agricultura no Bairro e no município. Nos seus 83 anos de vida e história, se tornou figura importante no dia a dia
do Bairro e nas histórias da comunidade do Timbé. MOTIVOS DA HOMENAGEM:
Luiz Jorge, nascido em 11/12/1932, sempre foi morador do Bairro Timbé, onde se destacou por ser pioneiro na agricultura local, sendo um
destacado roceiro. Filho de Manoel Jorge e Rosa Bispo Machado, teve sete filhos e mais de uma dezena de netos, que dão continuidade
a sua linhagem. Sua família fincou raízes no Bairro Timbé, onde até os dias atuais representam o Bairro e dão continuidade as histórias e
causos do lendário Senhor Luiz Jorge.
INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR: ANTONIO CARLOS JORGE (FILHO)

LEI Nº 2844, DE 28 DE JUNHO DE 2021.DENOMINA DE “LEOPOLDO JÚLIO DA SILVA” O NOME DE RUA NO
MORRETES

Publicação Nº 3125094

LEI Nº 2844, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Denomina de “Leopoldo Júlio da Silva” o nome de Rua no Morretes.
O Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal de
Tijucas aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada de LEOPOLDO JÚLIO DA SILVA a rua situada no Bairro Morretes.
Parágrafo Único - trata-se de uma rua sentido leste, anexa a Estrada Geral do Morretes.
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Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Origem: Projeto de Lei nº 019/2021
do Poder Legislativo Municipal
Tijucas (SC), 28 de junho de 2021.
Elói Mariano Rocha
Prefeito do Município

Câmara Municipal
PORTARIA 58/2021

Publicação Nº 3123674

PORTARIA N.º 058/2021/CMT, DE 25 DE JUNHO DE 2021
Dispõe sobre o fiscal de contrato da Câmara Municipal de Tijucas/SC.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS, no uso das atribuições previstas em lei,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o servidor Alessandro Pedro Corrêa, matrícula nº 164, como fiscal de contrato, acompanhamento, fiscalização e a avaliação dos contratos firmados pela Câmara de Vereadores de Tijucas, especificamente o extrato de contrato 24/2021, Dispensa 18/2021, do
contratado Marilene Bueno Figueiredo 345296759-04.
Parágrafo único: Salvo os contratos cujo o objeto necessite de análise técnica específica da função de servidor com capacidade para tanto.
Art. 2º Fica garantido ao fiscal de contrato amplo e irrestrito acesso aos processos de licitações relativos a fiscalização.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
RUDNEI DE AMORIM
Presidente
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Timbé do Sul
Prefeitura
1º TA AO CONTRATO Nº 10/2021

Publicação Nº 3124252

Estado de Santa Catarina
Município de Timbe do Sul
Extrato do Termo Aditivo
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2021
Contratante: Município de Timbé do Sul
Contratado: BCL Empreendimentos Ltda
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação de prazo de vigência estabelecido no Contrato nº 10/2021.
Vigência: O prazo de vigência do contrato inicial fica prorrogado até 30 de novembro de 2021.
Timbe do Sul/SC, 28/06/2021

4º TA AO CONTRATO 64/2019

Publicação Nº 3124244

Estado de Santa Catarina
Município de Timbe do Sul
Extrato do Termo Aditivo
4º Termo Aditivo ao Contrato nº64/2019
Contratante: Município de Timbé do Sul
Contratado: J.A. Serviços De Engenharia Eireli ME
Objeto: Prorrogação de prazo de vigência estabelecido no Contrato nº 64/2019.
Vigência: A vigência deste instrumento inicia em 01/07/2021 e se estende até 31/12/2021.
Timbe do Sul/SC, 28/06/2021

4º TA CONTRATO 31/2020

Publicação Nº 3124249

Estado de Santa Catarina
Município de Timbe do Sul
Extrato do Termo Aditivo
4º Termo Aditivo ao Contrato nº31/2020
Contratante: Município de Timbé do Sul
Contratado: Engtek Construção Civil Ltda
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência estabelecido no Contrato nº 31/2020.
Vigência: O prazo de execução do objeto e vigência do contrato inicial fica prorrogado até 30 de agosto de 2021.
Timbe do Sul/SC, 28/06/2021

EXTRATO DO CONTRATO 19/2021 FMS

Publicação Nº 3123623

Estado de Santa Catarina
Município de Timbé do Sul
Fundo Municipal de Saúde
Termo de Contrato nº 19/2021
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Timbé do Sul
Contratado: Branet Gestão de Logística em Saúde Ltda
Objeto: Locação de software de gestão de saúde, com acesso simultâneo de usuários integrados e em ambiente windows e linux, incluindo
manutenção legal e corretiva, conversão, customização, implantação, treinamento, suporte técnico, a fim de atender as necessidades do
Fundo Municipal de Saúde do Município de Timbe do Sul.
Valor: R$ 55.800,00 (cinq-enta e cinco mil e oitocentos reais)
Vigência: de 01/07/2021 a 31/12/2021
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Publicação Nº 3123587

Estado de Santa Catarina
Município de Timbé do Sul
Termo de Contrato nº 62/2021
Contratante: Município de Timbé do Sul
Contratado: Life Ambiental Engenharia, Consultoria, Testes e Análises Ltda
Objeto: Prestação dos serviços de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município de Timbé do Sul/SC.
Valor: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 28/06/2021
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Timbó
Prefeitura
ATA ABERTURA HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 22 2021 PMT

Publicação Nº 3124707

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ
ATA DE ABERTURA DOS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 22/2021 – PMT
INTERESSADAS: EXATA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELLI – ME
EMPREIT. DE MÃO DE OBRA VB LTDA
Às nove horas e cinco minutos do vigésimo oitavo dia, do mês de junho de dois mil e vinte e um (28/06/2021), na sala de Licitações da
Prefeitura de Timbó/SC, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº. 03 de 04 de janeiro de
2021, a Tatiane Zimmermann representante da empresa EXATA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELLI – ME para proceder a sessão
de abertura dos trabalhos, recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação do processo licitatório Tomada de Preços nº. 22/2021 –
PMT.
Protocolaram, tempestivamente, os envelopes de Habilitação e Proposta de Preço as seguintes empresas interessadas: EXATA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELLI - ME, inscrita no CNPJ 07.065.772/0001-50 e EMPREIT. DE MÃO DE OBRA VB LTDA, inscrita no CNPJ
08.628.996/0001-96
O Presidente solicitou aos presentes que rubricassem os envelopes e que conferissem sua inviolabilidade e em seguida, passou à abertura
do envelope Habilitação, colocando à disposição dos presentes, para exame e rubrica de todos os documentos neles contidos.
Ato contínuo, após pré-análise dos documentos não houve manifestação em ata, então o Presidente suspendeu a sessão para encaminhamento dos documentos de habilitação ao Analista Contábil, tendo em vista a necessidade de análise e parecer da Qualificação Econômico-Financeira, item 7.1.4 do Edital e ao Setor de Engenharia, para análise e parecer técnico conforme item 7.1.6 do Edital.
Os envelopes de proposta de preço deverão permanecer no Setor de Licitações, devidamente lacrados, até a data designada para a sua
abertura.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, da qual lavrou-se a presente ata, assinada pelos membros da Comissão de
Licitações.
Registre-se, publique-se, intimem-se.
THOMAZ H. N. CAMPREGHER TAINARA H. FISTAROL ANDERSON D. RADDATZ
Presidente Membro Membro

ATO CONVOCATÓRIO 032- 2021 - CHAMADA PÚBLICA - SEMED - AUXILAIR OPERACIONAL - PARA APOIO
ADMINISTRATIVO- DOM

Publicação Nº 3124416

ATO CONVOCATÓRIO N. 032 DO EDITAL CHAMADA PÚBLICA SUPLEMENTAR SEMED Nº 002/2020 VINCULADO AO PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO SIMPLIFICADO N.º 004/2019
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
A COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PESSOAL DA SEMED, designada pela Portaria nº 26 de 20 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, CONVOCA os candidatos interessados, nas vagas constantes da tabela do ANEXO I desta convocação, para comparecerem nos respectivos dias e horários constantes da referida tabela, na sede da Secretaria Municipal de Educação de Timbó, situado
no centro de Timbó, Rua Rolando Muller, nº 316.
Os candidatos precisam estar cientes e de acordo com o que dispõe o Edital de Chamada Pública SEMED n. 02/2020.
Os candidatos devem comparecer na data e horário determinados, munidos dos documentos abaixo:
•
•
•
•

Ficha de Inscrição devidamente preenchida (Modelo Constante no Anexo II deste Instrumento);
Cópia do(s) documento (s) comprobatório (s) do Grau de Escolaridade exigido para o cargo;
Cópia do(s) documento(s) comprobatório(s) dos Títulos (Gradução/PósGradução/Mestrado/Doutorado), se houver
Cópia do(s) documento (s) comprobatório (s) de experiência na área de atuação – certidões e/ou carteira de trabalho.
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• Cópia do RG ou CNH
O processo de classificação dos candidatos iniciará, impreterivelmente, no horário indicado no ato convocatório, com os candidatos que
apresentarem a documentação solicitada.
Não será permitido o preenchimento do formulário constante do ANEXO II no local. Não haverá disponibilidade para realização de fotocópia
de documentos no local.
SERÁ LIMINARMENTE DESCLASSIFICADO O CANDIDATO QUE NÃO COMPARECER MUNIDO DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA OU COMPARECER APÓS HORÁRIO FIXADO NO ATO CONVOCATÓRIO.
OS CANDIDATOS DEVERÃO ESTAR CIENTES DE QUE AS ATIVIDADES DEVERÃO SER REALIZADAS NA MODALIDADE PRESENCIAL
Timbó, 28 de junho de 2021.
COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PESSOAL
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO I
QUADRO DE CARGO/VAGAS, DATA E HORÁRIO PARA COMPARECIMENTO
CARGA
HORÁRIA

Cargo

Numero de vagas

Auxiliar Operacional (Para apoio administrativo)

De acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de 44 horas semanais
Educação

Prazo de duração do contrato**
30 dias

DATA E HORÁRIO PARA
COMPARECIMENTO NA
SEMED
05/07/2021 das 08:30 às
12:00 e 14:00 às 17:00 horas

*O descritivo de função do cargo, e requisitos para exercício das respectivas atribuições estão estabelecidos no Anexo III deste ato convocatório.
**Prazo inicial poderá ser prorrogado, limitado ao ano letivo em que se der a chamada, nos termos da Lei nº 2045/98.
Timbó, 28 de junho de 2021.
COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PESSOAL
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome Completo:______________________________________________________________
RG:____________ data de expedição: _______________ órgão expedidor:______________
CPF:___________________________________________
Endereço: __________________________________________________________________
Bairro: ______________________ Cidade: ___________________CEP.:________________
Telefone: ____________________ Celular: _______________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
Whatsapp:__________________________________________________________________
Cargo Pleiteado: ____________________
Data: ___/___/20__
ASSINATURA DO CANDIDATO
Para preenchimento exclusivo da Administração Pública:
Assinalar os documentos apresentados no ato da inscrição:
( ) Documento de identificação;
( ) CPF;
( ) Comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
( ) comprovação do tempo de serviço (não obrigatório, exclusivo para pontuação);
( ) Títulos de especialização na área (não obrigatório, exclusivo para pontuação):
( ) especialização;
( ) mestrado;
( ) doutorado.
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ANEXO III
Cargo

Requisitos Mínimos

Auxiliar Operacional - Serviços Gerais de Limpeza e cozinha

Alfabetizado.

Descrevo Sintético das funções / atribuições
Conforme disciplinado nas normativas de regência
do cargo efetivo, e em especial no que tange serviços de apoio à administração pública, em tarefas
que requerem o conhecimento prático do trabalho,
limitados a uma rotina (tais como serviço de recepção e protocolo de papéis)

Vencimentos •

R$ 1.223,10

CONVOCAÇÃO ASSINATURA QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 107.2020 PMT

Publicação Nº 3124714

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO QUARTO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 107/2020
CONCORRÊNCIA Nº 38/2020 PMT
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ nº.
03.620.927/0001-12, a comparecer para assinatura dos respectivos termos aditivos ao contrato oriundo do citado processo licitatório, conforme segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 06/07/2021.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.
Timbó, 28 de junho de 2021.
AINÁ VITAL
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 108.2019 PMT

Publicação Nº 3124715

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 108/2019
CONCORRÊNCIA Nº 26/2019 PMT
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº.
12.535.370/0001-02, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo do citado processo licitatório, conforme
segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 06/07/2021.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.
Timbó, 28 de junho de 2021.
PRISCILA MACEDO
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 125.2019 PMT

Publicação Nº 3124717

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 125/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2019 PMT
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa MARISE TERESINHA HEINIG ME, CNPJ nº.
27.437.792/0001-12, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo do citado processo licitatório, conforme
segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 06/07/2021.
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HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.
Timbó, 28 de junho de 2021.
AINÁ VITAL
Central de Licitações

DECISÃO - DEFERIMENTO PARCIAL - TP 26.2019 PMT - CONTRATO 108.2019 - TERRABASE

Publicação Nº 3124723

DECISÃO
PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N.º 26/2019 PMT
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108/2019 PMT
TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA
A CONTRATADA TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA apresentou pedido de reequilíbrio econômico financeiro em relação ao Contrato Admisntrativo nº 108/2019 PMT, decorrente do EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N.º 26/2019 PMT,
justificando para tanto que a necessidade de concessão de reequilíbrio é devido ao fato de que os insumos relacionados a execução da obra
tiveram um substancial aumento, em relação ao valor originalmente cotado, decorrente da alta dos preços ocorrida no mercado e que o
referido contrato deveria ser acrescido o valor de R$ 39.914,00 (trinta e nove mil e novecentos e catorze reais).
Recebido o pedido, este foi inicialmente encaminhado ao departamento técnico da Secretaria de Planejamento, o qual, após a devida
análise, emitiu, na data de 12/05/2021, o Memorando nº 292/2021, apontou-se que o valor correto para o reequilíbrio, representaria um
acréscimo no montante de R$ 39.364,37 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos), ao invés dos R$
39.914,00 (trinta e nove mil e novecentos e catorze reais), indicado pela contratada em seu pedido.
Deste modo, os autos foram encaminhados ao economista da municipalidade, o qual emitiu o Parecer Econômico-financeiro nº. 063/2021
de 24/06/2021, cujo teor desde já adoto como razões de decidir.
Em síntese, no PARECER DE Nº 063/2020, o economista concluiu o seguinte:
“[...] A metodologia de cálculo utilizada pelo Diretor da Secretaria de Planejamento, Engenheiro Rodrigo Becker para o cálculo do reequilíbrio, basicamente foi a de comparar os preços da Tabela SINAPI dos insumos Cimento Asfáltico CAP 50/70 e Emulsão Asfáltica, entre o
período da proposta, no caso, fevereiro de 2019 e os períodos de aplicação dos produtos em questão na obra, nos meses de dezembro/2020
e fevereiro/2021, aplicando a diferença percentual encontrado na planilha de preços da proposta já como desconto da proposta.
O memorando n° 292/2021 da Secretaria de Planejamento com o detalhamento desses cálculos segue em anexo a este parecer, [...]
Partindo da premissa que o corpo técnico da Secretaria de Planejamento é quem tem a competência e o conhecimento das quantidades
aplicadas dos insumos em questão, assim como também que estão corretas as transformações entre unidades de medidas, do ponto de
vista econômico e financeiro, informo que verifiquei as variações de preços da tabela SINAPI e a aplicação dessa diferença percentual encontrada no final do contrato. preço.
Sendo assim, estou de acordo com os cálculos efetuados pela Secretaria de Planejamento e, portanto, o valor do reequilíbrio que deverá
ser acrescido ao contrato original é de R$ 39.364,37. [...]”
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido, sendo devido o reequilíbrio econômico financeiro ao contrato em favor do requerente, porém não no patamar solicitado, conforme justificativas alhures, limitado aos valores indicados no parecer econômico financeiro n.º
063/2021.
Timbó, 28 de junho de 2021.
Moacyr Cristofolini Junior
Secretário de Obras e Serviços Urbanos e Agrícola

DECISÃO - INDEFERIMENTO DE REEQUILIBRIO PP SRP Nº 69.2020 PMT - ARP 69-02.2020 - JP BELEZE

Publicação Nº 3124724

DECISÃO
PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 69/2020 PMT
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 69-02/2020 PMT
J P BELEZE
A Contratada J P BELEZE apresentou pedido de reequilíbrio econômico financeiro em relação à Ata de Registro de Preço nº 69-02/2020
- PMT, decorrente do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO PREÇO N.º 69/2020 PMT, alegando aumento generalizado de custos,
devido principalmente à pandemia de COVID-19, alta do petróleo, e aumento da cotação do dólar.
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Recebido o pedido, este foi encaminhado ao economista da municipalidade, junto com a documentação apresentada, o qual emitiu o Parecer
Econômico-financeiro nº. 061/2021, cujo teor desde já adoto como razões de decidir.
Em síntese, no PARECER DE Nº 061/2021, o economista concluiu o seguinte:
“[...] Como o serviço que a contratada presta (recauchutagem, recapeamento, etc), decorre da utilização de diversos insumos para que se
chegue ao produto final, solicitamos à contratada documentos adicionais, tais como uma planilha com a legenda dos itens conforme edital
e notas fiscais dos insumos utilizados para que possa ser evidenciado de forma clara o aumento de custos. A planilha com a legenda dos
itens conforme edital até foi enviada, mas as notas fiscais dos insumos, não. Em um dos documentos anexadas ao pedido até continha uma
planilha com informações de custos de produção, mas precisaríamos de maiores detalhamentos assim como notas fiscais dos insumos para
checarmos a variação de preços. [...]
Pelo que conseguimos entender da planilha de custos da contratada, ela se utiliza de 3 insumos ou grupo de insumos (pré-moldado, ligação
e cola Vulk), então solicitamos à contratada que nos fornecesse evidências, como notas fiscais por exemplo, desses itens na época da licitação e atual para calcularmos a variação exata de custos no período. Entretanto, só nos foi fornecido informativos de fornecedores da mesma
informando aumento de custos, mas só com essas informações não foi possível chegar no preço de custo do pneu na época da licitação e
atual. Além disso precisaríamos de maiores detalhamento da planilha de utilização de insumos, como por exemplo no item 1, consta que
são usados 3,27 Kg/m de pré-moldado, mas quantos Kg são usados para este item, e qual o custo do Kg desse produto nos dois momentos
de análise. São informações como essa de utilização de insumos e documentos mais consistentes que evidenciem os custos que impedem
de avançarmos no cálculo para o reequilíbrio.
Concluindo, quanto ao pedido da contratada de reajustar os valores pelo INPC e acrescer em 25% de forma geral em todo o contrato, não
é possível, pois como se trata de reequilíbrio econômico e financeiro, devemos analisar e calcular item a item com exatidão, baseado em
documentos comprobatórios, para reestabelecermos o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato e como já dito ao longo deste parecer,
devido à falta de informações mais detalhadas e ausência de documentos comprobatórios suficientes, não foi possível prosseguir com o
cálculo e com isso o pedido de reequilíbrio está indeferido [...]”
Insta ressaltar ainda que não cabe deferimento ao pedido da Contratada quanto à “revisão contratual no limite legal de 25%”, já que a
hipótese mencionada ao acréscimo ou supressão possibilitado através do §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, relacionada a um aumento
qualitativo ou quantitativo do contrato, não guardando relação com o reequilíbrio econômico financeiro.
Além disso, o reajuste pleiteado não é possível, já que a Ata de Registro de Preços possui validade de 12 (doze) meses (item 10.1 do Edital), estando expresso que tendo em vista a vigência não ultrapassar tal validade, não será concedido reajuste de preços. Senão vejamos:
10.1 - O prazo de vigência do Registro de Preço é de 12 (doze) meses contados a partir da publicação do extrato da ata de registro em
órgão oficial do Município
10.7.3 - Considerando que a vigência da ata de registro de preços não ultrapassará 12 (doze) meses, não será concedido reajuste de preços
Eventual reajuste somente poderia ser concedido caso a vigência ultrapassasse um ano, conforme preconiza a lei nº 10.192, de 14 de
fevereiro de 2001:
“Art. 2o É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos
custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ 1o É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano. [...]”
Diante de todo o exposto, INDEFERO o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, conforme as justificativas alhures e apontadas no parecer econômico-financeiro de nº 061/2021, permanecendo os preços nos valores registrados.
Timbó, 28 de junho de 2021.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal de Fazenda e Administração
Fundo Municipal de Reequipamento e Melhoria da Polícia Militar de Timbó

DECRETO N° 6040, DE 29 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3123817

DECRETO N° 6040, DE 29 DE JUNHO DE 2021
Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Ano Anterior, no valor de R$ 100.000,00.
O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, Incisos V, VII e XXII e c/c art. 70, Inciso I, alíneas “a” e “c”
da Lei Orgânica do Município e com base na Lei n° 3.189, de 10 de dezembro de 2020,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2021, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mediante a utilização
dos recursos assim indicados:
REFERÊNCIA

03.001.004.0122.0210.2520.

396

300000.00
330000.00
339000.00
0.300000

GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E
CONTROLE MUNICIPAL
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
LIVRE
TOTAL

100.000,00
100.000,00

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo 1º corre à conta do Superávit Financeiro do Ano Anterior.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo
Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.
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MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 29 de junho de 2021; 151º ano de Fundação; 87º ano de Emancipação Política.
JORGE AUGUSTO KRÜGER
Prefeito de Timbó/SC

EXTRATO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 125.2020 PMT

Publicação Nº 3124720

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 125/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020 PMT
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE.
AUTORIZADO: GENTE SEGURADORA S.A.
OBJETO: Acréscimo de R$ 200,00 (duzentos reais) proporcional ao término da vigência da apólice, conforme tabela abaixo:
PLACA

VEÍCULO
Motocicleta Honda Modelo NXR160 Bros. ESDD Ano Modelo 2021/2021

RKW4B54

VALOR SEGURO CONTRA TERCEIROS
R$ 200,00

DATA DA ASSINATURA: 11/06/2021.
WALDIR GIRARDI
Diretor Presidente SAMAE

EXTRATO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 125.2020 PMT

Publicação Nº 3124719

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 125/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020 PMT
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agrícola.
AUTORIZADO: GENTE SEGURADORA S.A.
OBJETO: Acréscimo de R$ 620,57 (seiscentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos) proporcional ao término da vigência da apólice,
conforme tabela abaixo:
CHASSI
Hbrr180ccm0000260

VEÍCULO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI

VALOR COBERTURA TOTAL (R$)
R$ 620,57

DATA DA ASSINATURA: 11/06/2021.
MOACYR CRISTOFOLINI JUNIOR
Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Agrícola

Câmara Municipal
PARECER DA COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA,DESENVOLVIMENTO E BEM-ESTAR SOCIAL AO PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 35/2021

Publicação Nº 3123777

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO E BEM-ESTAR SOCIAL
Processo: 37/2021
Parecer 22/2021
Matéria: PLO 35/2021
Autor: Poder Executivo
Relator: Ver. Adriano José da Silva
Conclusão: Favorável
Data: 25/06/2021
Ementa do Projeto: Autoriza a Concessão Onerosa de Uso do imóvel público denominado “Mercado Público Cultural Leopoldo Kurtz”.
I – RELATÓRIO
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Trata-se de Projeto de Lei Ordinária de iniciativa do Prefeito Municipal que Autoriza a Concessão Onerosa de Uso do imóvel público denominado “Mercado Público Cultural Leopoldo Kurtz”.
Referido projeto foi protocolizado na Secretaria em 1º de junho corrente. A Presidente da Mesa Diretora desta Casa Legislativa despachou
o projeto à esta comissão no dia 18 de junho.
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em parecer nº 29/2021, se manifestou pela tramitação da proposição por entender que
a mesma está de acordo com os preceitos contitucionais e legais de competência e conteúdo.
A Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Pública, em parecer de nº 34/2021 entendeu que a concessão de uso de bem público, não
apresenta despesas ao erário público e pela realização de processo licitatório, conforme demonstrado no projeto, poderá gerar receita,
oportunizando desenvolvimento econômico local.
No dia 25 de junho a comissão, analisou o respectivo projeto em sua reunião ordinária, exarando parecer que ora segue.
Este é o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Segundo a exposição de motivos, é pretensão do Executivo desde a aquisição do imóvel, objeto desta proposição, realizar a concessão
onerosa, oportunizando, com isso, fomentar o desenvolvimento econômico e turístico do município.
Ainda, na exposição de motivos, verifica-se que o concessionário será responsável pelas obras necessárias à revitalização da estrutura
existente no local.
Assim, se faz necessária autorização legislativa a permitir concessão de espaço, de modo que sejam mantidas as condições e estrutura
necessária à sua adequada, completa e integral utilização, zelando sempre pelo interesse da coletividade que além da preservação da identidade cultural do espaço, ficará à disposição da comunidade um imóvel de excelente localização na parte central da cidade.
Importante mencionar que o prazo de concessão onerosa de uso do bem público no intuito de exploração comercial, direta ou indireta pelo
concessionário, será de 20 anos, com a possibilidade de prorrogação, a fim de oportunizar ao particular a amortização dos custos para a
realização da obra.
III – CONCLUSÃO
VOTO DO RELATOR
Em face do exposto, o Relator desta Comissão se manifesta pela tramitação e aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 35/2021.
Esse é o voto.
DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
Votaram com o relator, aprovando o parecer:
Vereador Adilson Mesch
Vereador Carlos Adriano Kr-ger
Sala das Comissões, 25 de junho de 2021.
Carlos Adriano Kr-ger
Presidente
Adriano José da Silva
Vice-Presidente/Relator
Adilson Mesch
Membro
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SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó
RESULTADO FINAL DO ATO CONVOCATÓRIO Nº 013/2021 – EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA SUPLEMENTAR
001/2020 - SAMAE

Publicação Nº 3124298

RESULTADO FINAL DO ATO CONVOCATÓRIO Nº 013/2021 – EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA SUPLEMENTAR 001/2020 - SAMAE
A COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PESSOAL DO SAMAE DE TIMBÓ, designada pela Portaria nº SAMAE-011, de 18 de janeiro de 2021, no uso
de suas atribuições legais e regulamentares, Torna Pública a classificação dos candidatos inscritos através ato convocatório n° 013/2021,
realizado no dia 23 de junho, conforme tabela abaixo:
Cargo: Agente de Coleta e Seleção de Lixo
Classificados:
Nome
1º

ELY PESSOA COSTA

2º

LUCIANO ALDORI BUTKE

3º

ROSIVALDO DA SERRA DOS SANTOS

4º

MARICIO DEIVID CARDOSO

Conforme edital, os candidatos serão convocados por intermédio de mensagem via sistema eletrônico de comunicação informado pelo candidato em sua inscrição (telefone, e-mail, whatsapp, etc), onde constará data e horário para sua apresentação pessoal com os documento
necessários para início ao processo de contratação e exercício, sendo que a ausência do candidato na data, horário e local constante da
convocação acarretará na perda do direito à vaga e exclusão do cadastro, além do impedimento de participar de novas chamadas no decorrer do ano em exercício, conforme edital de convocação.
Timbó, 28 de junho de 2021.
COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PESSOAL
Portaria nº SAMAE -011/2021
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Timbó Grande
Prefeitura
DECRETO Nº 047 DE 28 DE JUNHO DE 2021. DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3123869

Decreto nº 047 de 28 de JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Timbó Grande, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 103, inciso VIII,
da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO:
1. Que os recursos de que trata o presente Decreto se encontram disponíveis;
2. O que dispõe § 3º do artigo 10º da Lei 2239/2020, de 08 de dezembro de 2020, alterada pela Lei 2244/2021 de 13 de janeiro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Geral do Município de Timbó Grande no Fundo Municipal de Saúde um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 40.000,00(Quarenta mil reais), para reforço das Dotações Orçamentárias, conforme abaixo, integrando tais procedimentos a Lei Municipal 2239/2020, de 08 de dezembro de 2020 que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021.
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
Despesa 265:
Despesa 266:

8001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – Saúde
301– Atenção Básica
22 – SAÚDE BÁSICA
2.92 – Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada
3.1.90.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1038 Transferências - SUS/União -0138
3.1.91.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1038 Transferências - SUS/União -0138

R$ 30.000,00
R$ 10.000,00

Art. 2º O Crédito aberto por este decreto correrá, por conta anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentária no valor de
R$ 40.000,00(Quarenta mil reais).
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
Despesa 267:

8001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – Saúde
301– Atenção Básica
22 – SAÚDE BÁSICA
2.92 – Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada
3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1038 Transferências - SUS/União -0138

R$ 40.000,00

Art. 3º Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se e cumpra-se.
Timbó Grande, 28 de junho de 2021.
Valdir Cardoso dos Santos
Prefeito Municipal
Este Decreto foi publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Timbó Grande em 28 de Junho de 2021.
Adilson Wendt
Secretário de Administração e Finanças
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DECRETO Nº 048 DE 28 DE JUNHO DE 2021. DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL POR
SUPERÁVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3123863

Decreto nº 048 de 28 de junho DE 2021.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional por superávit financeiro e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Timbó Grande, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 103, inciso VIII,
da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO:
1. Que os recursos de que trata o presente Decreto se encontram disponíveis;
2. O que dispõe § 3º do artigo 10º da Lei 2239/2020, de 08 de dezembro de 2020, alterada pela Lei 2244/2021 de 13 de janeiro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Geral do Município de Timbó Grande Crédito Adicional Suplementar por conta do superávit financeiro no
valor de R$ 243.000,00 (Duzentos e quarenta e três mil reais), para reforço das Dotações Orçamentárias, conforme abaixo, integrando tais
procedimentos a Lei Municipal 2239/2020, de 08 de dezembro de 2020 que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício
de 2021.
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
Despesa 304:

2005 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
12 – Educação
361 – Ensino Fundamental
9 – EDUCAÇÃO BÁSICA
1.32 – Aquisição de Veículos
4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: Superávit Exercício Anterior –
Salário Educação - FR 3036

R$ 243.000,00

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se e cumpra-se.
Timbó Grande, 28 de junho de 2021.
Valdir Cardoso dos Santos
Prefeito Municipal
Este Decreto foi publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Timbó Grande em 28 de Junho de 2021.
Adilson Wendt
Secretário de Administração e Finanças
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Três Barras
Prefeitura
DECRETO Nº 4.991 DE 31 DE MAIO DE 2021

Número da Lei:
Ano da Lei:
Data da Lei:

3516
2020
22/12/2020

Publicação Nº 3124010

DECRETO Nº 4991, de 31 de maio de 2021

Abre crédito adicional suplementar por superávit financeiro, anulação de dotação, por excesso e/ou provável excesso de arrecadação no valor de R$
394.600,00.
LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI, Prefeito Municipal de Três Barras – SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 65. Inciso VII da Lei
Orgânica e de acordo com a Lei 3516 de 22/12/2020.

DECRETA:
Art. 1 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$
301.000,00( trezentos e um mil reais )
Crédito Adicional
Tipo Crédito
Suplementar
Suplementar

Unidade Orçamentária
Fundo Municipal de Saude
Secretaria de Viacao, Obras e
Servicos

Detalhamento
12.001.0010.0301.0040.2060.3339000000000000000.01020000

Valor
300.000,00

09.001.0006.0181.0034.2075.3339000000000000000.01120100

1.000,00

Art. 2 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional
suplementar, dos seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte
Anulação Dotação
Excesso

Unidade Orçamentária
Fundo Municipal de Saude

Detalhamento
12.001.0010.0301.0040.2060.3319000000000000000.01020000
4199099110400000000 - 01120100

Valor
300.000,00
1.000,00

Art. 3 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$
52.000,00( cinquenta e dois mil reais )
Crédito Adicional
Tipo Crédito
Suplementar
Suplementar

Unidade Orçamentária
Fundo Municipal de Saude
Secretaria de Viacao, Obras e
Servicos

Detalhamento
12.001.0010.0302.0039.1009.3449000000000000000.01020000

Valor
42.000,00

09.001.0006.0181.0034.2075.3339000000000000000.03000300

10.000,00

Art. 4 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 3 decorrerão de excesso, no mesmo valor do crédito adicional
suplementar, dos seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte
Excesso
Superávit

Unidade Orçamentária

Detalhamento
4172801110000000000 - 01020000
- 03000300

Valor
42.000,00
10.000,00

Art. 5 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$
41.600,00( quarenta e um mil e seiscentos reais )
Crédito Adicional
Tipo Crédito
Suplementar
Suplementar

Unidade Orçamentária
Detalhamento
Fundo Municipal de Saude
12.001.0010.0302.0042.2078.3339000000000000000.01020000
Secretaria de Urbanismo e Limpeza
18.001.0015.0452.0021.2066.3449000000000000000.01000000
Pública

Valor
40.000,00
1.600,00

Art. 6 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 5 decorrerão de excesso, no mesmo valor do crédito adicional
suplementar, dos seguintes detalhamentos.
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Excesso
Anulação Dotação
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Unidade Orçamentária

Detalhamento
4172801110000000000 - 01020000

Secretaria de Urbanismo e Limpeza
18.001.0015.0452.0021.2066.3339000000000000000.01000000
Pública
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Valor
40.000,00
1.600,00

Art. 7 - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.
Três Barras - Santa Catarina, 31 de Maio de 2021

LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI
Prefeito Municipal
Este decreto foi registrado e publicado no diário oficial dos Municípios.

AÉCIO RODRIGO BUDANT
Assessor de Planejamento Orçamentário
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DECRETO Nº 4.994 DE 14 DE JUNHO DE 2021

Número da Lei:
Ano da Lei:
Data da Lei:

Publicação Nº 3124013

3516
2020
22/12/2020

DECRETO Nº 4994, de 14 de junho de 2021
Abre crédito adicional suplementar por superávit financeiro, anulação de dotação, por excesso e/ou provável excesso de arrecadação no valor de R$
599.359,52.
LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI, Prefeito Municipal de Três Barras – SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 65. Inciso VII da Lei Orgânica e de
acordo com a Lei 3516 de 22/12/2020.

DECRETA:
Art. 1 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$
70.000,00( setenta mil reais )
Crédito Adicional
Tipo Crédito
Suplementar

Unidade Orçamentária
Detalhamento
Fundo Municipal de Asistencia Social 13.001.0008.0244.0010.2016.3339000000000000000.01000000

Valor
70.000,00

Art. 2 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1 decorrerão de excesso, no mesmo valor do crédito adicional
suplementar, dos seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte
Excesso

Unidade Orçamentária

Detalhamento
4172801110000000000 - 01000000

Valor
70.000,00

Art. 3 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$
108.359,52( cento e oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos )
Crédito Adicional
Tipo Crédito
Suplementar
Suplementar

Unidade Orçamentária
Fundo Municipal de Saude
Secretaria de Viacao, Obras e
Servicos

Detalhamento
12.001.0010.0301.0040.2060.3339000000000000000.01385100

Valor
11.000,00

09.001.0015.0451.0021.1015.3449000000000000000.01340600

97.359,52

Art. 4 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 3 decorrerão de excesso, no mesmo valor do crédito adicional
suplementar, dos seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte
Excesso
Excesso

Unidade Orçamentária

Detalhamento
4171803111400000000 - 01385100
4241810710100000000 - 01340600

Valor
11.000,00
97.359,52

Art. 5 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$
50.000,00( cinquenta mil reais )
Crédito Adicional
Tipo Crédito
Suplementar

Unidade Orçamentária
Educação, Cultura e Esporte

Detalhamento
08.001.0026.0782.0025.2041.3339000000000000000.01660000

Valor
50.000,00

Art. 6 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 5 decorrerão de excesso, no mesmo valor do crédito adicional
suplementar, dos seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte
Excesso

Unidade Orçamentária

Detalhamento
4172899110100000000 - 01660000

Valor
50.000,00

Art. 7 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$
21.000,00( vinte e um mil reais )
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Unidade Orçamentária
Educação, Cultura e Esporte

Detalhamento
08.001.0026.0782.0025.2041.3339000000000000000.01440000
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Valor
21.000,00

Art. 8 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 7 decorrerão de excesso, no mesmo valor do crédito adicional
suplementar, dos seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte
Excesso

Unidade Orçamentária

Detalhamento
4171805410000000000 - 01440000

Valor
21.000,00

Art. 9 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$
200.000,00( duzentos mil reais )
Crédito Adicional
Tipo Crédito
Suplementar

Unidade Orçamentária
Detalhamento
Secretaria de Urbanismo e Limpeza
18.001.0015.0452.0021.2066.3319000000000000000.01000000
Pública

Valor
200.000,00

Art. 10 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 9 decorrerão de excesso, no mesmo valor do crédito adicional
suplementar, dos seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte
Excesso

Unidade Orçamentária

Detalhamento
4171801110000000000 - 01000000

Valor
200.000,00

Art. 11 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$
150.000,00( cento e cinquenta mil reais )
Crédito Adicional
Tipo Crédito
Suplementar

Unidade Orçamentária
Intendencia Distrital

Detalhamento
10.001.0004.0122.0022.2036.3339000000000000000.01000000

Valor
150.000,00

Art. 12 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 11 decorrerão de excesso, no mesmo valor do crédito adicional
suplementar, dos seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte
Excesso

Unidade Orçamentária

Detalhamento
4171801110000000000 - 01000000

Valor
150.000,00

Art. 13 - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.
Três Barras - Santa Catarina, 14 de junho de 2021

LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI
Prefeito Municipal
Este decreto foi registrado e publicado no diário oficial dos Municípios.

AÉCIO RODRIGO BUDANT
Assessor de Planejamento Orçamentário
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Treviso
Prefeitura
DECRETO Nº 343/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124263

DECRETO Nº 343/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
CONTRATA E NOMEIA, POR TEMPO DETERMINADO, SANDRIELE PEREIRA DO NASCIMENTO, PARA EXERCER AS FUNÇÕES DO EMPREGO
DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM - ESF, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais e conforme dispõe com a Lei Municipal nº 400/05, de 10 de agosto
de 2005, e o Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 001/2019,
DECRETA:
Art. 1º. Fica contratada e nomeada, a partir de 01 de julho de 2021, por tempo determinado, SANDRIELE PEREIRA DO NASCIMENTO, para
exercer as funções do emprego de TÉCNICA DE ENFERMAGEM - ESF, vinculada a Estratégia Saúde da Família - ESF, da Secretaria de Saúde,
dentro da Estrutura Administrativa do Município.
Parágrafo 1º. A referida contratação é imprescindível por motivos de aprovação no Processo Seletivo Simplificado 001/2019.
Parágrafo 2º. O período determinado, constante no caput deste Artigo, será até 20 de dezembro de 2021.
Parágrafo 3º. A carga horária a ser executada por esta profissional será de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 2º. O salário base da servidora acima especificada será de acordo com os valores constantes na Lei nº 400/05, de 10 de agosto de
2005, e alterações posteriores e, em caso específico, proporcional ás horas trabalhadas.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL DELYRIO EGIDIO UBIALLI - TREVISO/SC
Em, 28 de junho de 2021.
VALERIO MORETTI
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 29 de junho de 2021.
ERNANY DA SILVA MORETI
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 344/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124275

DECRETO Nº 344/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
CONTRATA E NOMEIA, POR TEMPO DETERMINADO, BRUNA GOMES SCARPATI, PARA EXERCER AS FUNÇÕES DO EMPREGO DE PSICÓLOGA
- CRAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal, a Lei Municipal nº
581/11, de 18 de maio de 2011, o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal, e o Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021,
DECRETA:
Art. 1º. Fica contratada e nomeada, a partir de 01 de julho de 2021, por tempo determinado, BRUNA GOMES SCARPATI, para exercer as
funções do emprego de PSICÓLOGA - CRAS, vinculada ao Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Assistência
Social e Habitação, dentro da Estrutura Administrativa do Município.
Parágrafo 1º. A referida contratação é imprescindível por motivos de aprovação no Processo Seletivo Simplificado 001/2021, e para substituir
a servidora de matricula nº 3326, na qual pediu demissão.
Parágrafo 2º. O período determinado, constante no caput deste Artigo, será até 30 de junho de 2022.
Parágrafo 3º. A carga horária a ser executada por esta profissional será de 20 (vinte) horas semanais.
Art. 2º. O vencimento e/ou remuneração da servidora acima especificada será de acordo com os valores constantes na Lei nº 581/11, de
18 de maio de 2011, e alterações posteriores.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
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PAÇO MUNICIPAL DELYRIO EGIDIO UBIALLI - TREVISO/SC
Em, 28 de junho de 2021.
VALERIO MORETTI
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 29 de junho de 2021.
ERNANY DA SILVA MORETTI
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 345/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124281

DECRETO Nº 345/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
CONTRATA E NOMEIA, POR TEMPO DETERMINADO, GESSICA BERNARDO, PARA EXERCER AS FUNÇÕES DO EMPREGO DE PROFESSORA
AUXILIAR ll, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais e conforme dispõe com a Lei Municipal nº 468/07, de 18 de dezembro de 2007, e o Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 001/2019,
DECRETA:
Art. 1º. Fica contratada e nomeada, a partir de 01 de julho de 2021, por tempo determinado, GESSICA BERNARDO, para exercer as funções do emprego de PROFESSORA AUXILIAR ll, vinculada ao Departamento de Educação, da Secretaria de Educação, dentro da Estrutura
Administrativa do Município.
Parágrafo 1º. A referida contratação é imprescindível por motivos de aprovação no Processo Seletivo Simplificado 001/2019.
Parágrafo 2º. O período determinado, constante no caput deste Artigo, será até o final do ano letivo de 2021.
Parágrafo 3º. A carga horária a ser executada por esta profissional será de 25 (vinte e cinco) horas semanais.
Art. 2º. O salário base da servidora acima especificada será de acordo com os valores constantes na Lei nº 468/07, de 18 de dezembro de
2007, e alterações posteriores e, em caso específico, proporcional ás horas trabalhadas.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL DELYRIO EGIDIO UBIALLI - TREVISO/SC
Em, 28 de junho de 2021.
VALERIO MORETTI
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 29 de junho de 2021.
ERNANY DA SILVA MORETI
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 346/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124288

DECRETO Nº 346/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
ALTERA A CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA ELOIZA ROSSI.
VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe o Art. 45, Incisos II, XXII e XXIII da Lei Orgânica
do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Fica alterada a carga horária da servidora ELOIZA ROSSI, a partir de 01 de julho de 2021, passando de 30 (trinta) horas semanais,
para 40 (quarenta) horas semanais.
Parágrafo Único: A remuneração e/ou vencimentos pelo cumprimento desta carga horária será calculada proporcionalmente as horas trabalhadas.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrario.
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PAÇO MUNICIPAL DELYRIO EGIDIO UBIALLI - TREVISO/SC
Em, 28 de junho de 2021.
VALERIO MORETTI
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 29 de junho de 2021.
ERNANY DA SILVA MORETI
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 347/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124293

DECRETO Nº 347/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
PRORROGA CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DA SERVIDORA MARIANE DE SOUZA FERRARI E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Art. 45, Inciso II, XXII e XXIII da Lei Orgânica
do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Fica prorrogado a partir de 01 de julho de 2021 até 20 de dezembro de 2021, o contrato por tempo determinado da servidora MARIANE DE SOUZA FERRARI, vinculada ao Departamento de Serviços, da Secretaria de Viação, Obras e Serviços.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL DELYRIO EGIDIO UBIALLI - TREVISO/SC
Em, 28 de junho de 2021.
VALERIO MORETTI
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 29 de junho de 2021.
ERNANY DA SILVA MORETI
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 324/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124297

PORTARIA Nº 324/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
CONCEDE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO A SERVIDORA JUCELIA MIOTELI ROSSI.
VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 45, Inciso XXIII da Lei Orgânica
do Município; Art. 129 e 130 da CLT e Art. 19 da Lei Complementar Municipal nº 608/12 de 14 de março de 2012;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias pelo prazo de 20 (vinte) dias, a partir de 01 de julho de 2021 e abono pecuniário a servidora JUCELIA MIOTELI
ROSSI, ocupante do emprego de AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS INTERNOS.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Treviso/SC, 28 de junho de 2021.
VALERIO MORETTI
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 29 de junho de 2021.
ERNANY DA SILVA MORETI Secretário de Administração e Finanças.
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Publicação Nº 3124299

PORTARIA Nº 325/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA SAMIRA CESCONETTO.
VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 45, Inciso XXIII da Lei Orgânica
do Município;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 01 de julho de 2021, referente ao período aquisitivo de 10 de janeiro de
2020 a 09 de janeiro de 2021, a servidora SAMIRA CESCONETTO, ocupante do emprego de CONSELHEIRA TUTELAR.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Treviso/SC, 28 de junho de 2021.
VALERIO MORETTI
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 29 de junho de 2021.
ERNANY DA SILVA MORETI Secretário de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 326/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124304

PORTARIA Nº 326/2021, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR ADRIANO LUIZ TORAZZI.
VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais e conforme dispõe o Art. 45, inciso XXIII da Lei Orgânica do
Município, combinado com o Art. 53 caput, § 1º, 2º e 3º; Art. 54, incisos I, II, III e IV; e Art. 55, incisos I e II e Parágrafo Único; da Lei
Municipal Complementar nº 608/12, de 14 de março de 2012 e ainda,
CONSIDERANDO, levantamento junto ao Departamento de Recursos Humanos, comprovando que não há faltas injustificadas para redução
de dias; que não houve concessão de licenças sem percepção de salário por mais de sessenta dias; que não há mais de sessenta faltas
justificadas não consecutivas e; que não houve suspensão do período aquisitivo em virtude de percepção de prestações de acidente de
trabalho ou de auxílio doença da Previdência Social,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder licença prêmio pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 01 de julho de 2021, referente ao período aquisitivo de 2015 a
2018, ao servidor ADRIANO LUIZ TORAZZI, ocupante do emprego de TÉCNICO EM CONTABILIDADE.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Treviso/SC, 28 de junho de 2021.
VALERIO MORETTI
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 29 de junho de 2021.
ERNANY DA SILVA MORETI Secretário de Administração e Finanças.
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Treze de Maio
Prefeitura
PREGAO ELETRONICO 19/2021/PMTM -AVISO DE ALTERACAO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021/PMTM
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

Publicação Nº 3124359

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 228BBE4561F875402ED52D2D357F4549D87C1727

O Município de Treze De Maio/SC, por intermédio do pregoeiro designado, torna público que o processo licitatório acima especificado, objetivando a aquisição parcelada de equipamentos de proteção individual (EPI) e materiais preventivos relacionados à pandemia de COVID-19
pra uso das secretarias de saúde e assistência social, SOFREU ALTERAÇÕES. O edital retificado encontra-se disponível na Prefeitura Municipal sito à Av. 7 de Setembro, 20, Centro, Treze de Maio/SC, em https://www.trezedemaio.sc.gov.br, em bllcompras.com ou pelo e-mail
licitacao@trezedemaio.sc.gov.br. Após esta alteração, as propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados em nova data, até
dia 14/07/2021 ás 08:00 horas sendo a abertura da seção 1 (uma) hora após este prazo (horário de Brasília).
Treze de Maio/SC, 28 de junho de 2021.
Volnei Fregnani – Pregoeiro
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Treze Tílias
Prefeitura
DECRETO 2727

Publicação Nº 3123499

DECRETO N.º 2.727 de 25 de junho de 2021
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RUDI OHLWEILER, Prefeito Municipal de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e autorizado conforme Lei
Orçamentária Anual n.º 2.051/2020 de 28/10/2020,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto, no orçamento do Município de Treze Tílias, um crédito suplementar no valor de R$ 549.011,15 (quinhentos e quarenta
e nove mil, onze reais e quinze centavos), para as dotações abaixo:
04.01 SECRETARIA DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.100.3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0628 (27) ...............................................R$ 406.661,47
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL
2.204.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1343 (158) .............................................R$ 4.045,79
2.204.3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0060 (163) ..............................................R$ 9.525,40
2.425.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1343 (159) ..............................................R$ 46.034,62
06.02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL
2.051.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1343 (160) ..............................................R$
2.205.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1343 (161) ..............................................R$
2.011.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1344 (162) ..............................................R$
2.011.3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0061 (164) ..............................................R$

2.844,16
27.342,77
52.073,61
483,33

Art. 2º. Para fazer frente aos créditos suplementados no artigo anterior, serão utilizados o superávit do exercício anterior das respectivas
fontes.
Art. 3°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Treze Tílias,
aos 25 dias do mês de junho de 2.021
RUDI OHLWEILER
Prefeito
Registrado e Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios.
iara de ross
Secretária de Administração e Finanças

DECRETO 2728

Publicação Nº 3124668

DECRETO N.º 2.728 DE 28 DE JUNHO DE 2021
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RUDI OHLWEILER, Prefeito Municipal de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e autorizado conforme Lei
Orçamentária Anual n.º 2.051/2020 de 28/10/2020,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto, no orçamento do Município de Treze Tílias, um crédito suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
para a dotação abaixo:
10 – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO
02 – FUNDO MUNICIPAL SIMA
2.020 – Manutenção do Fundo de Assistência SIMA
(2) 3.3.90.00.00.00.00.00.0159 ........................................................................R$ 200.000,00
Art. 2º - Para fazer frente aos recursos suplementados no artigo anterior, será utilizado SUPERÁVIT da respectiva fonte.
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Art. 3°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Treze Tílias,
aos 28 dias do mês de junho de 2.021
RUDI OHLWEILER
Prefeito
Registrado e Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios.
iara de ross
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO 2729

Publicação Nº 3124675

DECRETO N.º 2.729 DE 28 DE JUNHO DE 2021
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RUDI OHLWEILER, Prefeito Municipal de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e autorizado conforme Lei
Orçamentária Anual n.º 2.051/2020 de 28/10/2020,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto, no orçamento do Município de Treze Tílias, um crédito suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para a
dotação abaixo:
05 – SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
03 – SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
2.006 – Manutenção de Segurança e Trânsito
(41) 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0056 .................................................................. R$ 100.000,00
Art. 2º - Para fazer frente aos recursos suplementados no artigo anterior, será utilizado o excesso de arrecadação verificado até o período,
da respectiva fonte.
Art. 3°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Treze Tílias,
aos 28 dias do mês de junho de 2.021
RUDI OHLWEILER
Prefeito
Registrado e Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios.
iara de ross
Secretário de Administração e Finanças

EXTRATO DE I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/2020

Publicação Nº 3124197

EXTRATO DE I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS
CONTRATADO: BETHA SISTEMAS LTDA
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de forma parcelada, de licença de
uso de aplicativos de gestão pública, com acesso simultâneo de usuários, e que atenda as especificações técnicas, os quantitativos e os
serviços técnicos correlatos descritos neste edital e em seus Anexos I e II.
Aditivo I: Os valores ficam reajustados para R$ 16.862,77 (dezesseis mil oitocentos e sessenta e dois mil e setenta e sete centavos), conforme acordado entre as partes. Levando em consideração os índices do IPCA de maio de 2020 a maio de 2021 – 8,06%.
Aditivo II: A rescisão contratual poderá ser: a. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII
e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; b. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório,
desde que demonstrada conveniência para a Administração. c. Em caso de nova licitação com o mesmo objeto, com aviso prévio de 30 dias.
Demais clausulas: Todas as demais clausulas permanecem inalteradas.
Processo Licitatório: Processo de Licitação nº 35/2020, instaurado pelo edital PP nº 19/2020, homologado no dia 07/07/2020.
Data Assinatura: 25/06/2021.
Treze Tílias/SC, 28 de junho de 2021
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EXTRATO DE TERMO III ADITIVO AO CONTRATO 43/2019

Publicação Nº 3124146

EXTRATO DE TERMO III ADITIVO AO CONTRATO 43/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS
CONTRATADO: FOCALLE ENGENHARIA VIARIA LTDA
OBJETO: Locação de forma parcelada de equipamentos para monitoramento eletrônico de trânsito no perímetro urbano do município de
Treze Tílias, com emissão de provas visuais do cometimento de infrações, de acordo com as características mínimas descritas no item Anexo
I, em conformidade com o Termo de Referência, Anexo VI do edital, e Estudo Técnico.
ADITIVO: Fica alterado o valor do contrato em epígrafe, com a aplicação do percentual de 7.5911% - variação do INPC entre 04/2020 a
04/2021, conforme segue:
ITEM

EQUIPAMENTO

VALOR
FAIXA/MÊS ANTERIOR

ÍNDICE
DE REAJUSTE

VALOR
FAIXA/MÊS REAJUSTADO

QUANTIDADE
- FAIXAS

VALOR MENSAL
REAJUSTADO

1

Lombada
Eletrônica

R$ 1.252,71

7.5911%

R$ 1.347,80

5

R$ 6.739,00

2

Radar Fixo

R$ 1.453,14

7.5911%

R$ 1.563,44

6

R$ 9.380,64
R$ 16.119,64

Demais clausulas: Todas as demais clausulas permanecem inalteradas.
PROCESSO LICITATÓRIO: Processo de Licitação nº 45/2019, instaurado pelo edital PP nº 45/2019, homologado no dia 12/06/2019.
DATA ASSINATURA: 21/06/2021
Treze Tílias (SC), 28 de junho de 2021

EXTRATO DE V TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2017

Publicação Nº 3124250

EXTRATO DE V TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS
CONTRATADO: RI SOLUÇÕES EM PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA ME
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais
especializados de consultoria e assessoria na gestão de convênios junto ao Governo Federal, Estadual e outras fontes, com o objetivo de
promover a realização de obras e serviços para a população do Município de Treze Tílias, sempre em conformidade com as sistemáticas
estabelecidas pelos diversos órgãos dos entes convenentes, conforme especificações no Anexo I (especificações do objeto) e Anexo VI
(Termo de Referência) do Edital.
Aditivo I: A vigência contratual fica prorrogada até o dia 03 de abril de 2022.
Aditivo II: O valor total fica reajustado em 4,31% de para o ano de 2021, conforme índice acumulado de 2020 do IPCA. Assim sendo, o valor
mensal de R$ 4.107,20 (quatro mil cento e sete reais e vinte centavos).
Demais clausulas: Todas as demais clausulas permanecem inalteradas.
PROCESSO LICITATÓRIO: Processo de Licitação nº 24/2017, instaurado pelo edital PP nº 24/2017, homologado no dia 03/04/2017.
DATA ASSINATURA: 25/06/2021
Treze Tílias (SC), 28 de junho de 2021
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 29/2021 - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO - TREZE TÍLIAS - 01/2021/ DECRETO
Nº 2.674/2021

Publicação Nº 3123737

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Treze Tílias
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N º 29/2021
EDITAL Nº 01/2021 DE 21 DE JANEIRO DE 2021

CONVOCA APROVADO EM TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CARÁTER
TEMPORÁRIO
O Prefeito Municipal de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais e de acordo com o disposto no inciso VII e IX do
artigo 66 da Lei Orgânica do Município de Treze Tílias, para efeito do que
dispõe o inciso II do art. 13, também da Lei Orgânica Municipal, combinado
com o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal e, ainda em
conformidade a Lei Complementar nº 038/2011, 039/2011, 040/2011 de 07
de dezembro de 2011, 060/2013 e 019/2007.
CONVOCA:
Art. 1º - O servidor, a seguir especificado, aprovado em TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO,
oriundo do Edital nº 01/2021 de 21 de janeiro de 2021 e respectivo Decreto de Homologação nº
2.674/2021 de 09 de fevereiro de 2021 para TOMAR POSSE NO SEU RESPECTIVO CARGO.
 T.M.N.M – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 40HS
FLÁVIO ROSA DOS SANTOS
Art. 2º - Nos termos do item 8.2, da Cláusula 8 – Da Convocação, do Edital nº 01/2021, o candidato
terá 24 horas para confirmar se assumirá ou não a vaga e o prazo de 05 dias úteis após a sua
confirmação para entrar em exercício.
§1º. O candidato que no ato de sua convocação não desejar ocupar a vaga para a qual foi chamado,
independente do motivo, deverá notificar por escrito o setor de Recursos Humanos desta Prefeitura
expondo a sua decisão.
§2º. Caso não comparecer no prazo estipulado pelo Edital de Convocação, ou estiver com a
documentação faltante, será automaticamente eliminado/desclassificado do certame, prosseguindose então com a chamada do próximo candidato aprovado. Não será possível a recolocação para o
final da fila dos classificados.
Art. 3º - Para a posse o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

______________________________________________________________________________________
Fones: (49) 3537 0176 – FAX: 3537 0166 – Gabinete do Prefeito: 3537 0200 – Praça Ministro Andréas Thaler, 25.
CEP 89650-000 – Treze Tílias / SC – e-mail: trezetilias@trezetilias.sc.gov.br
Site: www.trezetilias.com.br
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Treze Tílias




















Fotocópia do CPF;
Fotocópia da identidade;
Fotocópia do título eleitoral e comprovante de votação do último pleito eleitoral;
Fotocópia da certidão de nascimento ou casamento;
Fotocópia da certidão de nascimento (somente dos filhos menores de 18 anos);
Carteira de motorista – CNH;
Quando se tratar de profissão regulamentada, apresentar registro de inscrição no respectivo órgão
fiscalizador;
Estar habilitado profissionalmente, conforme requisitos mínimos do cargo
(Escolaridade/Formação) estabelecidos no Anexo I do Edital nº 01/2021 de 21 de janeiro de
2021;
Anexar os títulos profissionais (caso tenha encaminhado para pontuação);
Foto 3x4;
Atestado médico admissional, emitido por Médico do Trabalho;
Fotocópia carteira de reservista (sexo masculino);
Carteira de trabalho;
Número de conta bancária pessoal junto ao Banco do Sicredi;
Comprovante de residência;
Alvará de folha corrida judicial, fornecida pelo Fórum do domicílio do candidato;
Declaração negativa de não acumulação de cargos. Empregos ou funções públicas, vedados
em lei;
Declaração de bens e fontes de renda;

Art. 4º - A posse e o exercício dar-se-ão nas condições da legislação e regulamentos específicos
vigentes.
Art. 5º. A contratação se dará por tempo determinado, conforme disposto no item 1.3, da
Cláusula 1 – Das Disposições Preliminares, do Edital nº 01/2021, obedecendo-se ao limite de 24
(vinte e quatro), meses, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 060/2013 e suas
alterações.
Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Treze Tílias, 28 de junho de 2021.

______________________
RUDI OHLWEILER
PREFEITO MUNICIPAL

______________________________________________________________________________________
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Câmara Municipal
DECRETO LEGISLATIVO N° 02-2021 - TITULO DE CIDADA HONORARIA - MARIA MARTHA HAAS EBERL

Publicação Nº 3125026

DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2021, DE 29 DE JUNHO DE 2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TREZE TÍLIAS, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II, do §3º, do artigo 54, do Regimento Interno, faz saber que o Plenário aprovou e fica promulgado o presente Decreto
Legislativo:
Art.1º. Fica concedido o título de "CIDADÃ HONORÁRIA, à Senhora MARIA MARTHA HAAS EBERL, em reconhecimento pelos relevantes e
inestimáveis serviços prestados na conservação e preservação da cultura e tradições austríacas no Município de Treze Tílias.
Art.2º. A outorga do presente título será feita para a homenageada no dia 02 de julho de 2021, às 17:30, no estabelecimento da família
“Mundo Tirolês”.
Art.3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art.4º. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Treze Tílias/SC, 29 de junho de 2021.
RENATO DE BASTIANI
Presidente
LEOCRIDES JOÃO BRANDALISE
Vice-Presidente
ADRIANO FEILSTRECKER
1º Secretário
FLÁVIA R. DOS SANTOS PESSIN
2ª Secretária
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Trombudo Central
Prefeitura
DECRETO 081/21

Publicação Nº 3124495

DECRETO 081/21 DE 21 DE JUNHO DE 2021.
DISCIPLINA O ESTÁGIO REMUNERADO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE
TROMBUDO CENTRAL, ESTADO DE SANTA CATARINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
GEOVANA GESSNER, Prefeita do Município de Trombudo Central, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de Trombudo Central.
CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº 1.200/99 de 08 de junho de 1999, que fixa normas para estágio estudantil e dispõe sobre outras providências;
CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art.
428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências;
CONSIDERANDO os Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e Eficiência que direcionam a atuação da Administração Pública e,
CONSIDERANDO a necessidade de promover uma maior rapidez e clareza nos procedimentos voltados à contratação de estagiários no
âmbito da Administração Pública Municipal;
DECRETA:
CAPÍTULO I
DO ESTÁGIO REMUNERADO
Art. 1º Este Decreto disciplina a contratação de estagiários no âmbito da Administração Pública Direta do Poder Executivo do Município de
Trombudo Central, destinada a estudantes matriculados e com frequência efetiva em cursos regulares de ensino médio e superior.
§ 1º Para efeito deste Decreto, considerar-se-á nível superior, além dos cursos de graduação, os cursos de pós-graduação, compreendendo
programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de
graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino.
§ 2º Conforme disposto no artigo 3º da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, nenhuma das hipóteses de estágio previstas
neste Decreto configuram vínculo empregatício com a Administração Pública Municipal.
Art. 2º É facultado aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta no âmbito do Poder Executivo, conceder estágio a aluno matriculado em curso regular de ensino mantido pelo poder público ou pela iniciativa privada, com funcionamento autorizado ou reconhecido
pelos órgãos competentes.
Parágrafo único. A realização de estágio, nos termos deste Decreto, aplica-se também aos estudantes estrangeiros regularmente matriculados em cursos superiores no País, autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do visto temporário de estudante, na forma da legislação
aplicável.
Art. 3º O estágio deve comportar atividades relacionadas ao projeto pedagógico do curso do educando e, propiciar o aprendizado de
competências próprias da atividade profissional, objetivando a contextualização curricular e o desenvolvimento para a vida cidadã e para o
trabalho.
Parágrafo único. O estagiário somente pode exercer suas atividades em órgãos e entidades do Poder Executivo que tenham condições de
proporcionar experiência prática em sua formação.
Art. 4º O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza entre o estudante e o órgão ou entidade COMPROMISSÁRIA.
Art. 5º O estágio para estudantes deverá ser realizado nas seguintes condições:
I - matrícula e frequência regular do estudante em curso de educação superior, de ensino médio e da educação especial e atestados pela
instituição de ensino;
II - celebração do contrato firmado entre os agentes de integração, instituições de ensino superior e Administração Pública Municipal, no
qual restem estabelecidas as obrigações de cada entidade.
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III - celebração de termo de compromisso entre o estudante, a instituição de ensino, e o órgão ou entidade pública; e,
IV - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso.
Parágrafo único. O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo por professor orientador da
instituição de ensino e supervisor da parte COMPROMISSIONÁRIA.
CAPÍTULO II
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Art. 7º São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus estudantes:
I - celebrar termo de compromisso com o estudante ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente
incapaz, e com órgão ou entidade COMPROMISSÁRIA, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à
etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;
II - avaliar as instalações do órgão ou entidade COMPROMISSÁRIO do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do estudante;
III - indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades
do estagiário;
IV - exigir do estagiário a apresentação periódica, em prazo não superior a 06 (seis) meses, de relatório das atividades;
V - zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas
normas;
VI - elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus estudantes;
VII - comunicar à parte COMPROMISSÁRIA do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas; e
VIII - fornecer ao agente de integração as notas da grade curricular quando necessárias para critério de seleção.
Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário será elaborado pelo órgão ou entidade pública, em conjunto com o estudante e sua
instituição de ensino, devendo ser incorporado ao termo de compromisso previsto no inciso III do art. 6º.
CAPÍTULO III
DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE PÚBLICA
Art. 8º Aos órgãos e entidades do Poder Executivo competem às seguintes obrigações:
I - cumprir e zelar pelo cumprimento do termo de compromisso com a instituição de ensino superior e com o educando;
II - coordenar, acompanhar, orientar e avaliar o desempenho, a frequência e a pontualidade do estagiário;
III - designar servidor público municipal para acompanhar, controlar e supervisionar o desempenho do estudante no estágio.
Art. 9º O órgão ou entidade pública, por intermédio dos agentes de integração, deve contratar seguro contra acidentes pessoais em favor
do estagiário.
Art. 10. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal dos órgãos ou entidades públicas de estágio deverá atender as
seguintes proporções:
I – O número de estagiários em cada órgão ou entidade não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do total da lotação aprovada para
as categorias de nível superior e 20% (vinte por cento) aprovada para as de nível médio;
II - Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas pela parte COMPROMISSÁRIA do estágio, desde que atendidas às condições estabelecidas neste Decreto.
CAPITULO IV
DO ESTAGIÁRIO
Art. 11. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, órgão ou entidade pública e o
aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar no termo de compromisso ser compatível com as atividades escolares e não
ultrapassar:
I - 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior;
II - 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso e estudantes do ensino médio.
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Parágrafo único. Na plena e real necessidade e/ou por requerimento formulado pelo estagiário, e por anuência expressa do Chefe do Poder
Executivo ou do Secretário imediato da pasta de lotação, poderá ser autorizada a permanência do estagiário nas dependências públicas após
o término da carga horária, para o desenvolvimento de estudos e pesquisas relacionadas ao curso regular desenvolvido.
Art. 12. A duração do estágio será de 01 (um) ano, prorrogável uma vez por igual período.
Art. 13. Ao estagiário é assegurado o período de recesso de 30 (trinta) dias, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 01
(um) ano.
§ 1º Nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano, o recesso será concedido de maneira proporcional.
§ 2º Os dias de recesso serão concedidos preferencialmente durante as férias escolares, proporcionalmente aos dias já trabalhados, observando-se o interesse e a conveniência da Administração, que poderá expedir instruções normativas complementares sobre a matéria.
§ 3º O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado.
Art. 14. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, na hipótese de estágio não obrigatório.
Art. 15. É vedado ao estagiário no exercício de suas funções:
I - retirar, sem prévia autorização, qualquer documento ou objeto do seu local de trabalho;
II - pleitear interesse a órgãos ou entidades municipais, na qualidade de procurador ou intermediário;
III - receber comissão de qualquer espécie em razão das tarefas que desenvolve;
IV - revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência, em razão do cumprimento do estágio;
V - ocupar-se durante a jornada do estágio de atividades estranhas às suas atribuições;
VI - deixar de comparecer ao estágio sem causa justificada;
VII – proceder impressões documentais, utilizar materiais de expediente ou bens patrimoniais da administração pública para serviços de
cunho particular.
Parágrafo único. A vedação na utilização dos equipamentos de informática e demais bens públicos de que trata o inciso VII do presente
artigo para realização de atividades contratuais e serviços particulares, atribui-se para não caracterizar qualquer pagamento adicional a
qualquer título, incidente na importância mensal da bolsa estágio.
Art. 16. Ocorrerá o desligamento do estagiário:
I - automaticamente ao término do estágio;
II - a qualquer tempo no interesse da Administração;
III - a pedido do estagiário;
IV - em decorrência de descumprimento de qualquer obrigação assumida quando da assinatura do termo de compromisso;
V - pelo não comparecimento sem motivo justificado, por 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados no período de um mês;
VI - pela conclusão ou interrupção do curso na instituição de ensino;
VII - por conduta incompatível com a exigida pela Administração;
VIII - em decorrência de desempenho insatisfatório;
IX - por descumprimento de qualquer das vedações contidas no artigo anterior.
Art. 17. A sistemática de acompanhamento e avaliação do estágio será realizada pelo órgão ou entidade pública em cooperação com a
instituição de ensino.
§ 1º O órgão ou entidade pública indicará funcionário do seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estágio, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente.
§ 2º Caberá ao referido funcionário, elaborar, com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, relatório de atividades em duas vias, com vista
obrigatória ao estagiário, que se responsabilizará pelo encaminhamento à instituição de ensino e posterior entrega de uma das vias com
recibo ao órgão ou entidade pública.
§ 3º Cabe ao órgão ou entidade pública, por ocasião do desligamento do estagiário, entregar à instituição de ensino termo de realização do
estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho.
Art. 18. O chefe da unidade que receber o estagiário elaborará, ao final do prazo para o estágio, relatório sucinto sobre as atividades desenvolvidas pelo estagiário e o seu grau de aproveitamento.
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Art. 19. Após a conclusão satisfatória do estágio, o órgão ou entidade pública encaminhará à instituição de ensino o Termo de Realização
do Estágio.
CAPITULO V
DO PROCESSO SELETIVO
Art. 20. O processo de seleção de estagiários consistirá na aplicação de prova escrita, que ficará a cargo da PERMISSIONÁRIA, e realização
de entrevista, que ficará a cargo do responsável pelo Órgão ou Entidade Pública.
§ 1º os requisitos para o exercício da função de estagiário se darão:
I - quantidade de vagas;
II - prazo para a realização das inscrições e aplicação das provas, que deverá ser de, no mínimo, 15 (quinze) dias;
IV - o conteúdo programático;
§ 2º qual a modalidade adotada na seleção, podendo ser:
a) prova escrita, com indicação do local, horário e data para a aplicação;
b) prova online, com indicação da forma e do prazo para realização.
§ 3º O órgão ou entidade da Administração Pública Municipal Direta, pode realizar a contratação direta de forma excepcional, desde que
não haja cadastro de reserva suficiente para o preenchimento das vagas de estágio, sendo a contratação válida até a realização do próximo
processo seletivo, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
Art. 21. A aplicação de prova escrita será de caráter eliminatório e classificatório.
Art. 22. Os candidatos serão classificados de acordo com os valores decrescentes das notas obtidas na prova escrita.
Art. 23. O resultado e a homologação do Processo Seletivo serão publicados no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC).
Art. 24. Compete ao dirigente superior do órgão ou entidade pública, homologar o Processo Seletivo realizado e determinar, a seu critério,
obedecida a ordem de classificação, a contratação dos estagiários mediante a lavratura dos respectivos termos de compromisso.
Art. 25. O Processo Seletivo terá o prazo de validade de 01 (um) ano, podendo a critério da PERMISSIONÁRIA, ser prorrogado por igual
prazo.
Art. 26. Fica assegurado à pessoa portadora de necessidades especiais o direito de se inscrever em Processo Seletivo para contratação de
estagiário, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portadora.
Parágrafo único. Os candidatos portadores de necessidades especiais concorrerão a todas as vagas, sendo-lhes reservado, no mínimo 10%
(dez por cento) do total de vagas.
CAPÍTULO VI
DO TERMO DE COMPROMISSO
Art. 27. A celebração do contrato de estágio se dá por meio de contrato firmado entre os agentes de integração, as instituições de ensino
superior e a Administração Municipal, em que ficam estabelecidas as obrigações de cada entidade.
Art. 28. A contratação de estagiários tem como pressuposto a celebração de termo de compromisso entre o educando, órgão ou entidade
pública do estágio e a instituição de ensino, com os seguintes elementos:
I - identificação do estagiário, da instituição de ensino, do órgão ou entidade COMPROMISSÁRIA e do agente de integração;
II - menção do contrato a que se vincula;
III - cláusula constando que o compromisso de estágio não configura vínculo empregatício de qualquer natureza;
IV - valor da bolsa mensal de estágio;
V - prazo de duração do estágio;
VI - cláusula contendo as obrigações mínimas do estagiário;
VII - indicação da apólice de seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário, cuja contratação será delegada ao agente de integração
através de contrato;
VIII - descrição dos recursos orçamentários necessários à realização das despesas inerentes à execução do contrato;
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IX - cláusula especificando as hipóteses de rescisão do contrato;
X - assinatura das partes: unidade COMPROMISSÁRIA, estagiário e Instituição de ensino, bem como do agente de integração, na qualidade
de partícipe.
CAPÍTULO VII
DA BOLSA MENSAL
Art. 29. Será concedida à título bolsa mensal de estágio aos estagiários, pela jornada semanal de 30h00min a importância mensal equivalente a 01 (um) salário mínimo e, e na jornada semanal de 20h00min a importância de ½ (meio) salário mínimo vigente respectivamente.
§ 1º Para efeito de cálculo da bolsa mensal será considerada a frequência mensal do estagiário deduzindo-se as faltas não justificadas.
§ 2º Suspender-se-á o pagamento da bolsa a partir da data de desligamento do estagiário, qualquer que seja a sua causa.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 30. As despesas com o pagamento de bolsas de estágio e outros eventuais benefícios onerarão as dotações próprias de cada órgão ou
entidade.
Art. 31. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no exercício de sua competência, expedirá as instruções complementares que
se fizerem necessárias à aplicação deste Decreto.
Art. 32. Este Decreto entra em vigor na data da publicação, revogadas disposições em contrário.
Trombudo Central, 21 de junho de 2021.
GEOVANA GESSNER
Prefeita de Trombudo Central
Este Decreto foi registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC).
GEZIEL BALCKER
Secretário de Administração e Finanças

EXTRATO HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PMTC Nº 27/2021
Publicação Nº 3125088

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 426B88A0BE256E1C78EB10609D093A4420C2173A

TOMADA DE PREÇOS PMTC Nº 27/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO PMTC N° 28/2021
Homologação: 28/06/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM PAVER DA RUA SÃO PAULO – TRECHO 03, BAIRRO JALISCO, TROMBUDO CENTRAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO/
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO, PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PROJETOS
E ART PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Contratado: ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI
Valor da despesa: R$ 302.897,06
Trombudo Central, 28 de junho de 2021.
GEOVANA GESSNER – Prefeita Municipal
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Publicação Nº 3123889

PORTARIA 243/21 DE 28 DE JUNHO DE 2021.
ESTABELECE ESCALA DE HORÁRIO DE TRABALHO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
GEOVANA GESSNER, Prefeita do Município de Trombudo Central, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO o Capítulo II, Art. 32, da Lei Complementar 816 de 31 de outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Trombudo Central;
CONSIDERANDO a Lei Complementar 2053 de 23 de abril de 2019;
CONSIDERANDO a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no Município de Trombudo Central, e os preceitos legais instituídos pelos Atos Oficiais na
esfera Federal, Estadual e Municipal para distanciamento social e nas medidas de enfrentamento ao coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a falta de profissionais efetivos qualificados no quadro funcional e, o superior interesse e indispensável funcionamento do
serviço público.
RESOLVE:
Art. 1º- Fica estabelecida escala de trabalho semanal ao servidor público municipal Sr. GERSON DE SOUZA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, matrícula 2133, a desempenhar suas funções junto a Secretaria Municipal da Saúde, conforme tabela abaixo
descrita:
SERVIDOR

HORÁRIO DE EXPEDIENTE
07h30min – 11h30min
13h30min – 17h30min

Gerson de Souza

Art. 2º - O excedente no cumprimento de escala de horário de trabalho atribuído ao servidor público municipal descriminado no art. 1º,
serão exercidas junto a Secretaria Municipal da Educação e do Esporte.
Art. 3º - O servidor público municipal deverá obrigatoriamente proceder o registro laboral do ponto funcional diário, independente da secretaria municipal a que estiver vinculado ou cedido, e em não atendendo ao disposto, aplicar-se-á as penalidades legais instituídas.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas demais disposições em contrário.
Trombudo Central, 28 de junho de 2021.
GEOVANA GESSNER
Prefeita de Trombudo Central
Esta Portaria foi registrada e publicada no Diário, Oficial dos Municípios (DOM/SC).
ALÉSIO JUNG
Secretário da Saúde
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Tunápolis
Prefeitura
PROCESSO 132.2021. DECORAÇÃO.ORNAMENTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
RUA JOÃO CASTILHO N.111
89.898.000 – TUNÁPOLIS – SC

Publicação Nº 3125118

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D637A9285B4A84F800D3ED451397C973BCC297C6

Secretaria de Administração/Departamento de Compras
Processo de Compra N°.: 132/2021
Pregão Presencial n°: 74/2021
Data Emissão: 28/06/2021
REGISTRO DE PREÇO
Forma de Julgamento: Menor Preço Unitário por item
01. PREÂMBULO
1.1 - O Município de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, por intermédio de sua PREGOEIRA e Equipe de Apoio, comunica aos interessados
que está promovendo o Processo Licitatório na Modalidade de Pregão Presencial n° 74/2021, do tipo Menor Preço Unitário por ITEM, conforme dispõe a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar Nº 147, de 07 de Agosto de 2014 e legislação vigente e pertinente à matéria. 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, situado na Rua João Castilho, 111 – Tunápolis - SC, CEP 89.898-000, até às 8:30 horas do
dia 12/07/2021, iniciando-se a Sessão Pública no mesmo horário do mesmo dia e local.
02. OBJETO:
2.1 - A PRESENTE LICITAÇÃO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE PÚLPITO PORTÁTIL, TRIPÉ, EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS DE DECORAÇÃO,ORNAMENTAÇÃO E PAISAGISMO PARA SUPRIR A DEMANDA DE DATAS COMEMORATIVAS
E EVENTOS DO MUNICÍPIO, ENTRE OUTROS QUE A MUNICIPALIDADE JULGAR NECESSÁRIO,CONFORME INTES, QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL. D637A9285B4A84F800D3ED451397C973BCC297C6.
Entrega dos envelopes da habilitação e Proposta até as 8:30 horas do dia 12/07/2021
Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone (0xx49) 3632-1122.
TUNÁPOLIS, SC.,28/06/2021
MARINO JOSÉ FREY
Prefeito Municipal
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Turvo
Prefeitura
EXTRATOADITIVO88.2020PMT

Publicação Nº 3123600

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Aditivo Nº.....: 1-88/2020 - Contrato Nº: 88/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Contratada...: MBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Valor............: 0,00 (zero)
Vigência.......: Início: 26/03/2021 Término: 26/07/2021
Licitação......: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 47/2020
Recursos.....: Dotação:
Objeto..........: contratação de empresa para execução das obras de
revitalização do parque de Exposições Pref. Iris Olivo - 3ª Etapa, localizado
na Av. Municipal, 2972 - Cidade Alta, no município de Turvo/SC, de
conformidade com os projetos, memorial descritivo, orçamento e
cronograma físico financeiro anexos.
Turvo, 28 de Junho de 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Publicação Nº 3123689

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Aditivo Nº.....: 1-33/2021 - Contrato Nº: 33/2021
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO
Contratada...: R. PIETSH & CIA LTDA - ME
Valor............: 631,20 (seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos)
Vigência.......: Início: 03/05/2021 Término: 31/12/2021
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 24/2021
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Recursos.....: Dotação:
Objeto..........: 1.1.O presente instrumento tem por objeto a
"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE ATIVAÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA
OPTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E O FORNECIMENTO DOS
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO, PARA
DIVERSOS PONTOS DE ACESSO, AMBOS COM IPs VÁLIDOS, DE
ACORDO COM OS LOCAIS E COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS
NO ANEXO I DESTE EDITAL"
Turvo, 28 de Junho de 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 55/2021
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO
Contratada...: AIR SOLUÇÕES EM PESQUISA E TECNOLOGIA LTDA ME
Valor............: 11.400,00 (onze mil quatrocentos reais)
Vigência.......: Início: 25/05/2021 Término: 25/11/2021
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 30/2021
Recursos.....: Dotação:
Objeto..........: Serviços de organização, planejamento, divulgação e
realização de Processo Seletivo para preenchimento de vagas em caráter
temporário, com a elaboração, impressão e aplicação de provas para os
cargos do quadro de pessoal do Fundo Municipal de Saúde deTurvo,
através da Secretaria Municipal de Saúde.
Turvo, 28 de Junho de 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 56/2021
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO
Contratada...: FINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME
Valor............: 10.900,00 (dez mil novecentos reais)
Vigência.......: Início: 26/05/2021 Término: 31/12/2021
Licitação......: Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 52/2021
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Recursos.....: Dotação:
Objeto..........: Aquisição parcelada de cartuchos e toners destinados à
execução das atividades rotineiras da Administração Municipal de
Turvo/SC, durante o exercício de 2021.
Turvo, 28 de Junho de 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 57/2021
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO
Contratada...: GOLD COMPUTADORES LTDA
Valor............: 13.305,00 (treze mil trezentos e cinco reais)
Vigência.......: Início: 26/05/2021 Término: 31/12/2021
Licitação......: Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 52/2021
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Recursos.....: Dotação:
Objeto..........: Aquisição parcelada de cartuchos e toners destinados à
execução das atividades rotineiras da Administração Municipal de
Turvo/SC, durante o exercício de 2021.
Turvo, 28 de Junho de 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 58/2021
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO
Contratada...: MARCIO MARTINS DE MORAES - ME
Valor............: 14.148,00 (quatorze mil cento e quarenta e oito reais)
Vigência.......: Início: 26/05/2021 Término: 31/12/2021
Licitação......: Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 52/2021
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Recursos.....: Dotação:
Objeto..........: Aquisição parcelada de cartuchos e toners destinados à
execução das atividades rotineiras da Administração Municipal de
Turvo/SC, durante o exercício de 2021
Turvo, 28 de Junho de 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 59/2021
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO
Contratada...: SUL PEÇAS E VEICULOS LTDA
Valor............: 59.570,00 (cinqüenta e nove mil quinhentos e setenta reais)
Vigência.......: Início: 14/06/2021 Término: 13/08/2021
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 53/2021
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Recursos.....: Dotação:
Objeto..........: O presente procedimento licitatório tem por finalidade
selecionar a proposta mais vantajosa para aquisição de veículos
automotores novos zero quilômetros, para compor a frota do município de
Turvo/SC, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.
Turvo, 28 de Junho de 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Aditivo Nº.....: 2-35/2020 - Contrato Nº: 35/2020
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO
Contratada...: MBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Valor............: 0,00 (zero)
Vigência.......: Início: 26/05/2021 Término: 26/07/2021
Licitação......: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 15/2020
Recursos.....: Dotação:
Objeto..........: Contratação de empresa para execução das obras de
ampliação com 120,82m², implantação de paver com 587,65m² e execução
de muro e cerca no Posto de Saúde Central, localizado na Rua Marcos
Rovaris, 189 - Centro, no município de Turvo/SC, tudo de conformidade
com os projetos, memorial descritivo, orçamento e cronograma físico
financeiro anexos.
Aditivo Nº.....: 3-35/2020 - Contrato Nº: 35/2020
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO
Contratada...: MBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Valor............: 3.871,36 (três mil oitocentos e setenta e um reais e trinta e
seis centavos)
Vigência.......: Início: 26/05/2021 Término: 26/07/2021
Licitação......: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 15/2020
Recursos.....: Dotação:
Objeto..........: Contratação de empresa para execução das obras de
ampliação com 120,82m², implantação de paver com 587,65m² e execução
de muro e cerca no Posto de Saúde Central, localizado na Rua Marcos
Rovaris, 189 - Centro, no município de Turvo/SC, tudo de conformidade
com os projetos, memorial descritivo, orçamento e cronograma físico
financeiro anexos.
Turvo, 28 de Junho de 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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União do Oeste
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 44/2021 - INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021
Estado de Santa Catarina
Município de União do Oeste

Publicação Nº 3123860

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DD69472371650C7DA6CD8B658B9F107430F2A2DE

EXTRATO:
PROCESSO N.º 44/2021
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 01/2021
CÓDIGO DE REGISTRO TCE/SC: DD69472371650C7DA6CD8B658B9F107430F2A2DE
OBJETIVO:
CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE APRENDIZAGEM DESTINADA AOS IDOSOS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PAIF E DEMAIS INTERESSADOS DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE/SC.
CONTRATADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/SC - PINHALZINHO
CNPJ: 03.774.688/0070-87
Valor total das contratações: R$ 8.800,00 R$ (oito mil e oitocentos reais).
União do Oeste, 28 de junho de 2021.
VALMOR GOLO
PREFEITO MUNICIPAL
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 38/2021 - PREGÃO Nº 21/2021

Publicação Nº 3124575

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8710EFD4E5F3E6D4F5AA0AE19684998A2603BC8B
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Urupema
Prefeitura
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO 1 QUADRIMESTRE DE 2021

Publicação Nº 3123967

ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2021
Aos quinze dias do mês de junho de 2021, às 16h30min horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Urupema realizou-se audiência
pública de avaliação das metas fiscais do 1º quadrimestre de 2021. Compareceram na audiência, os componentes da Comissão de Finanças
e Orçamento da Câmara Municipal e demais Vereadores, os representantes do Poder Executivo Municipal, Secretária de Administração e
Finanças, Contador e Responsável pelo Controle Interno. A Audiência foi aberta pelo Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento,
Senhor Placides Melo, que após cumprimentar os presentes, passou a palavra para o Contador do Município Sr. Sergio Pagani de Arruda,
para que proceda a apresentação. Com a palavra, o contador cumprimentou os presentes e deu início a apresentação. Iniciou tecendo comentários sobre a lei 101/2000, com relação ao art. 9º, parágrafo 4º, sobre a lei 4.320/64 art. 48º, alínea `b´, demonstrou que o confronto
da receita arrecadada com as despesas liquidadas no período, apresenta valores positivos. Enquanto as receitas do período registram a cifra
de R$ 5.553.887,93, as despesas liquidadas contabilizam a soma de R$ 4.976.509,48, proporcionando um superávit de R$ 577.378,45. Com
relação às metas da receita por categoria econômica, constatou-se que o total da receita arrecadada, no montante de R$ 5.553.887,93, ficou
acima das metas de arrecadação previstas, que estavam estimadas em R$ 4.540.120,79, onde houve um superávit verificado no confronto
da previsão com a arrecadação de R$ 1.013.767,14, representando 22,33%. As metas da despesa por categoria econômica apresentaram
os seguintes dados, despesas previstas R$ 4.305.221,91, despesas liquidadas R$ 4.976.509,48, ficando acima das metas de desembolso
autorizadas, representando 15,59%. Com relação à aplicação mínima de 25% da receita resultante de impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino, houve a aplicação de 24,29% no valor de 1.270.701,04 evidenciando o não cumprimento do dispositivo legal. Na aplicação dos recursos do FUNDEB com profissionais do magistério, o Município aplicou 61,76%, tendo uma arrecadação de 362.193,03 e uma
despesa de 223.675,62, não cumprindo assim o limite exigido constitucionalmente que é de no mínimo 70%, disposto no artigo 26, da Lei
14.113/2020 de 25 de dezembro de 2020. Com relação à aplicação da lei complementar 141/2012, onde diz que os Municípios devem aplicar
no mínimo 15% das receitas resultantes de impostos em saúde, O Município aplicou 12,99%, no montante de R$ 679.537,92, não cumprindo assim o dispositivo legal. Com relação às despesas com pessoal o Município teve uma Receita Corrente Líquida de R$ 16.092.317,83,
deste aplicou R$ 6.971.114,07 representando 43,32% do poder executivo e R$ 510.204,66 representando 3,17% do poder legislativo, tendo
um montante consolidado de R$ 7.481.318,73 representando 46,49% de despesas com pessoal, cumprindo assim o que determinado a
Legislação. Após a apresentação dos dados o contador explicou sobre os índices não cumpridos referente a saúde, educação e fundeb, onde
respondeu que a obrigatoriedade se dá efetivamente até o final do exercício, onde os mesmos devem ser atingidos, logo após respondeu
as perguntas realizadas pelos participantes, agradeceu a presença de todos e passou a palavra para o presidente da comissão, o qual deu
por encerrada a audiência. Para Constar, Eu Sergio Pagani de Arruda, lavrei a presente Ata que vai por mim assinada, e pelos membros da
Comissão e demais presentes. Sala das Sessões em 15 de junho de 2021.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Placides Melo Francini Silva

Celso Hugo Arruda de Melo

João Eduardo de Souza 		

Emerton Pereira de Souza 		

Joaquim Machado de Melo

Jair silva de Oliveira 		

Jeanefer Souza Andrade 		

Sergio Pagani de Arruda

Vanusa Stefen Antunes 		

Rita de Cássia Souza 		

Rodrigo Souza Muniz

Franciele Andrade Medeiros

Rita de Cássia Pereira de Souza
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Urussanga
Prefeitura
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2021

Publicação Nº 3124219

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE URUSSANGA
PODER EXECUTIVO
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2021
Processo de Licitação: 12/2021
Pregão Presencial: 09/2021
Contratado: JÚLIO SILVESTRI FILHO ME
CNPJ: 15.608.150/0001-50
Data de Assinatura: 28/06/2021
Do apostilamento: fica equilibrado o item 20 da ata de registro de preço nº 20/2021, o seguinte valor:
ITEM
20

ESPECIFICAÇÃO
LÂMINA 0012105378 - 66,5", X 8" X 3/4 COM 14 FUROS - MOTONIVELADORA SANY SHG190

UNID.
UNID.

VALOR ATUAL
R$ 604,00

VALOR REAJUSTADO
R$ 727,09

Jair Nandir
Prefeito Municipal

Câmara Municipal
ATO Nº 36, DE 29 DE JUNHO DE 2021

Publicação Nº 3124125

O Presidente da Câmara Municipal de Urussanga, Vereador Odivaldo Bonetti, no uso de suas atribuições, e em conformidade ao que determina o art. 98, § 4º, do Regimento Interno; c/c art. 2º, da Resolução nº 8, de 8 de junho de 2021, tal como as indicações das lideranças
partidárias com representação na Casa Legislativa, promulga o seguinte:
ATO Nº 36, DE 29 DE JUNHO DE 2021.
CONSTITUI COMISSÃO ESPECIAL INSTITUÍDA PARA O ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS
IRREGULARES NO MUNICÍPIO DE URUSSANGA
Art. 1º Fica assim constituída a comissão especial instituída pela Resolução nº 8, de 8 de junho de 2021, para o acompanhamento do processo de regularização fundiária de imóveis irregulares no Município de Urussanga:
Vereador Elson Roberto Ramos/MDB – Presidente;
Vereador Daniel Rejes Pereira Moraes/PSD – Vice-Presidente;
Vereador Thiago Mutini/PP – Secretário;
Vereador Fabiano Murialdo De Bona/PSDB – Suplente.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Urussanga, 29 de junho de 2021.
Vereador Odivaldo Bonetti
Presidente
Vereador Elson Roberto Ramos
Primeiro Secretário
Vereador Rozemar Sebastião
Vice-Presidente
Vereador Thiago Mutini
Segundo Secretário
Registrado e publicado o presente Ato no mural da Câmara Municipal, e no site www.camaraurussanga.sc.gov.br, em 29 de junho de 2021.
Vereador Elson Roberto Ramos
Primeiro Secretário
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Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Vargeão, SC

Daniel Marcos Berté

Vargeão, SC, 15 de junho de 2021.

temporário, por dispensa de licitação, nos termos da Lei 14.133/2021.

especializada em prestação de serviços contábeis para o setor público, através de contrato

órgãos de controle, solicito à Comissão de Licitações a imediata contratação de empresa

continuidade aos serviços contábeis, folha de pagamento, cumprimento das exigências legais e dos

servidores, e cada um com suas atribuições específicas, e ainda, a necessidade urgente de dar

de contabilidade, haja vista que a Câmara possui um quadro enxuto, com apenas 05 (cinco)

quadro de servidores da Câmara não tem servidores capacitados para desenvolver as atividades

e que o titular do cargo solicitou sua exoneração em 07 de junho de 2021, e, considerando que no

Considerando que a Câmara Municipal possui em seu quadro de funcionários apenas um contador,

À COMIÇÃO DE LICITAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VARGEÃO

29/06/2021 (Terça-feira)
Página 1645

Vargeão

Câmara Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021 (LEI 14.133/2021) DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021
Publicação Nº 3124190
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VARGEÃO

CÂMARA DE VEREADORES
PARECER
(Da Assessoria Jurídica)
Parecer nº 012/2021
Assunto: Processo Licitatório – Dispensa de Licitação
Interessados: Comissões de Licitações e Presidente da Câmara

Trata-se de parecer sobre Processo Licitatório que tem
como objeto a contratação de empresa especializada para
execução de serviços de contabilidade, em razão da
exoneração, por pedido, do servidor ocupante do cargo de
Contador.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021
(Lei 14.133/2021)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021
I) DO OBJETO
Dispensa de licitação para contratação de empresa especializada para atendimento
e execução de serviços de natureza contábil, financeira e orçamentária ligados a
administração pública com elaboração de todos os atos inerentes ao cargo de contador
da Câmara Municipal de Vereadores de Vargeão.
II) DO FORNECEDOR
ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, com sede a Rua da Consolação, nº 317, sala 3, Bairro Matinho, no Município de
Xanxerê-SC.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VARGEÃO

CÂMARA DE VEREADORES
III) DO PREÇO CERTO E AJUSTADO ENTRE AS PARTES
Considerando, que os valores a serem pagos estão condizentes com o valor de
mercado observando todos os moldes definidos na Lei Federal nº 14.133/2021, bem como
o valor está dentro dos gastos os quais a câmara já vinha tendo com o cargo de contador,
a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), mensais pelo período de 01/07/2021 a 30/06/2022. Este valor refere-se a serviços
técnicos por profissional para execução das todas as atividades inerentes ao objeto.
IV) FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
Trata-se de exame prévio a assinatura de Contrato de Prestação de Serviços entre
a Câmara Municipal de Vereadores de Vargeão-SC e a empresa ASCENCE
CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede a
Rua da Consolação, nº 317, sala 3, Bairro Matinho, no Município de Xanxerê-SC.
O objeto do contrato está de acordo com as disposições legais e regulamentares,
tendo em vista o desligamento do único servidor lotado no quadro de contador desta casa,
deste modo a execução do serviço se dará de acordo com estabelecido no contrato e
atendendo as atribuições inerentes ao cargo.
Os trabalhos serão prestados por profissionais devidamente qualificados, composto
pela equipe da prestadora de serviços Ascence Consultores Associados LTDA.
As especificações do serviço estão detalhadas na respectiva “Solicitação de
fornecimento”, bem como na legislação municipal, de criação do cargo de contador e no
contrato.
A licitação poderá ser dispensada, nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei Federal
14.133/2021;
Art. 75. 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;
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VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada
urgência de 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
neste inciso;Dessa forma, a Câmara Municipal de Vereadores dispensa a licitação em
situação de urgência, haja vista a necessidade de contratação imediata em virtude do
pedido de exoneração do único servidor ocupante do cargo e da necessidade imediata de
umcontador responsável para dar continuidade aos trabalhos de contabilidade, folha de
pagamento, atendimento às exigências legais, os quais já vinham sendo exercidos pelo
ocupante do cargo, até a viabilização de novo concurso público para preenchimento do
cargo hora vago.
Enquanto preenchido os requisitos restou examinado e aprovado a respectiva minuta
do contrato de prestação de serviços, por ser realizado por dispensa de licitação, nos termos
acima, estando de acordo com os as disposições legais e princípios que regem a
Administração Pública em geral.
Vargeão, SC, 21 de junho de 2021.
José de Oliveira
OAB/SC 10.790
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 01/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COMPRA E SERVIÇO N° 01/2021
OBJETO: Dispensa de licitação para contratação de empresa especializada para atendimento e
execução de serviços de natureza contábil, financeira e orçamentária ligados a administração
pública com elaboração de todos atos inerentes ao cargo de Contador da Câmara Municipal de
Vereadores de Vargeão.
AO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VARGEÃO
Senhor Presidente.
Trata-se de Dispensa de licitação para contratação de empresa especializada para
atendimento e execução de serviços de natureza contábil, financeira e orçamentária ligados a
administração pública com elaboração de todos os atos inerentes ao cargo de contador da câmara
municipal de Vargeão.
A escolha deverá recair sobre a empresa ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua da Consolação, nº 317, sala 3, Bairro Matinho,
no Município de Xanxerê-SC, pelos motivos a seguir:
Apresentou documentos de habilitação;
O preço de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mensais pelo período de 01/07/2021
a 31/12/2021. Este valor refere-se a serviços técnicos por profissional para execução das todas
atividades inerentes ao objeto, coaduna-se com o objeto da contraprestação pretendida pela
câmara municipal, é o menor valor dos orçamentos obtidos, bem como está a menor do valor já
pago para o profissional para execução dos serviços e a empresa já presta serviços de consultoria
e assessoria ao município de Vargeão, por meio de processo licitatório amplamente divulgado e
por se fazer necessária a contratação de empresa especializada para que se possa atender as
obrigações da área contábil desta casa.
A ressaltar que o preço ajustado entre as partes é eminentemente “bruto”, ou seja, sem
nenhum acréscimo adicional, cabendo à empresa contratada assumir todos os encargos de
natureza fiscal, trabalhista, comercial, securitário e previdenciário, bem como de todas as despesas
diretas e indiretas dos profissionais, diárias, refeições e até mesmo as viagens rotineiras à sede da
Contratante, para o regular cumprimento do contrato.
Em análise aos documentos e ao parecer jurídico retro que constam do referido PAL, denotase que todos os requisitos exigidos pelo artigo 24, II, IV da Lei n° 8.666/93 para que fosse possível
a DISPENSA foram atendidos.
Sendo assim, Encaminhamos à Vossa Excelência para ratificação do Processo de Dispensa
de Licitação nº 001/2021.
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Presidente da Comissão de Licitações
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Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Vargeão

Publique-se a presente decisão.

condições constantes dos autos.

valor de mercado, conforme orçamento demonstrado, ratifico a dispensa de licitação, nos termos e

licitatório, a fim de contratar empresa, bem como pelo valor que será pago está condizente com o

Tendo em vista a necessidade de contratação do descrito no objeto do presente processo

municipal de Vargeão.

administração pública com elaboração de todos os atos inerentes ao cargo de contador da câmara

atendimento e execução de serviços de natureza contábil, financeira e orçamentária ligados a

OBJETO: Dispensa de licitação para contratação de empresa especializada para

DISPENSA DE LICITACAO Nº 001/2021
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2021
CONTRATO N°. .. /2021

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FIRMAM A
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VARGEÃO E ASCENCE CONSULTORES
ASSOCIADOS LTDA

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Vereadores de Vargeão, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Rua Vicente Sponchiado, nº 97, Centro, Vargeão, SC, inscrita no CNPJ/MF
sob n° 04.532.979/0001-08, neste ato representada pelo seu Presidente, Daniel Marcos Berté,
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n° ................., residente e domiciliado na .......................... ,
Vargeão, SC.
CONTRATADA: A Empresa ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, com sede a Rua da Consolação, nº 317, sala 3, Bairro Matinho, no Município
de Xanxerê-SC, inscrita no CNPJ sob nº .................. neste ato representada pelo seu sócio
...............brasileiro, ..............., inscrito no CPF sob nº ............... , residente e domiciliado na
......................
Este contrato é regido pela Lei n.º 8.666/93, origina-se do Processo Licitatório por dispensa de
licitação n° 001/2021, parte integrante deste instrumento, assim como todas as cláusulas e
condições contidas nas peças que o compõe.
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contratação de prestação de serviços técnicos
especializados de natureza contábil, fiscal, financeira e orçamentária, com a execução operacional
de todas as atribuições inerentes ao cargo de Contador da Câmara Municipal de Vereadores de
Vargeão, bem como atender todas as exigências legais, prestar as informações necessárias aos
órgãos fiscalizadores, manutenção, alimentação e implantação dos sistemas e programas legais e
operacionais necessários, como o E Social, dentre outros, elaborar a folha de pagamento dos
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servidores do Legislativo Municipal, emitir pareceres sobre projetos e proposições que disponham
sobre matéria financeira, licitações e compras;
CLÁUSULA 2ª - DAS CONDIÇÕES E FORMA DE EXECUÇÃO
O objeto do presente contrato deverá ser prestado por profissionais vinculados à CONTRATADA,
de forma presencial por período mínimo de 05 (cinco) horas semanais, na sede da
CONTRATANTE, preferencialmente nas segundas feira, sendo que as atividades que comportem
podem ser realizadas remotamente.
Parágrafo único. Os serviços serão prestados sem qualquer custo adicional ao preço ofertado,
sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todo e qualquer ônus com tributos, transporte,
alimentação, diárias e outras que por ventura tiver em decorrência da prestação dos serviços objeto
do presente contrato.
CLÁUSULA 3ª - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelo objeto descrito na Cláusula primeira deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA, o valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, sempre até o
dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante apresentação de Nota
Fiscal;
Parágrafo único - Durante a vigência do presente contrato não haverá qualquer reajustamento no
valor contratado.
CLÁUSULA 4ª – PRAZOS E VIGÊNCIA
O presente contrato terá a vigência de 01/07/2021 a 31/12/2021;
CLÁUSULA 5ª - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas provenientes da execução do objeto deste contrato correrão por conta de dotação
orçamentária da Câmara Municipal de Vereadores de Vargeão;
CLÁUSULA 6ª – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA se obriga a reparar ou refazer os serviços que se apresentarem com vício de
qualidade, sem qualquer custo adicional aos valores contratados;
CLAUSULA 7ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Na vigência deste contrato a CONTRATADA compromete-se a disponibilizar todos os contatos
como e-mails e telefones da CONTRATADA, bem como dos colaboradores responsáveis pela
execução e operacionalização das atividades, bem como assumir todas as responsabilidades
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trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras referente aos empregados ou prepostos, em
relação à execução do serviço contratado, mantendo durante toda a execução do contrato, as
condições de habilitação e qualificação exigidas;
CLÁUSULA 8ª - DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei 8666/93,
observado, no que couber, o disposto no inciso IX do art 55, da mesma Lei;
CLÁUSULA 9ª – DAS ALTERAÇÕES
Este contrato poderá ser alterado somente nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93;
CLÁUSULA 10ª – DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE reserva-se o direito de modificá-lo unilateralmente, para melhor adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA, rescindi-lo
unilateralmente, nos casos especificados no inciso I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, bem
como fiscalizar a execução do mesmo.
Parágrafo único – Em caso de eventual condenação, inclusive solidária, da CONTRATANTE, a
CONTRATADA reembolsar-lhe-á os valores eventualmente desembolsados.
CLÁUSULA 11ª - DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Ponte
Serrada, SC, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Os casos omissos, assim como as dúvidas serão resolvidos com base na Lei n. 8.666/1993 e do
Código Civil e do Código Brasileiro.
E, por estarem assim justas e acordadas, assinam as partes o presente contrato em 3 (três) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Vargeão, SC. ..... de junho de 2021
_________________________________
CONTRATANTE
Daniel Marcos Berté
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Vargeão, SC
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CONTRATADA

Testemunhas: _____________________________
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Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Vargeão

Publique-se a presente decisão.

demonstrado, homologo a dispensa de licitação nos terrmos e condições constantes dos autos.

pelo valor que será pago está condizente com o valor de mercado, conforme orçamento

Homologo o objeto do presente processo licitatório, a fim de contratar empresa, bem como

municipal de Vargeão.

administração pública com elaboração de todos os atos inerentes ao cargo de contador da câmara

atendimento e execução de serviços de natureza contábil, financeira e orçamentária ligados a

OBJETO: Dispensa de licitação para contratação de empresa especializada para

DISPENSA DE LICITACAO Nº 001/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021

29/06/2021 (Terça-feira)
Página 1656

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1657

Vargem Bonita
Prefeitura
CHAMADA PÚBLICA 002/2021
MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA - SC,
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021

Publicação Nº 3124910
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4F601A37AE88103DFA023ADCEEA4FF36ED651E6F

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme e Resolução
FNDE n.º 04/2015. §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009.
Recebimento dos Projetos de Venda: até 08h45 do dia 20/07/2021.
Abertura: 09h00 do dia 20/07/2021.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.vargembonita.sc.gov.br,
link “Licitações”. Informações complementares poderão ser obtidas no Departamento de Compras deste Município, situado na Rua Coronel
Vitório, nº 966, Centro, nesta Cidade, de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone (49) 3548-3000.
Vargem Bonita, SC, 28 de junho de 2021.
ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN
Prefeita Municipal

DECRETO 051/2021

Publicação Nº 3123756

DECRETO N.º 051/2021, de 25 de junho de 2021
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA
ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN, Prefeita Municipal de Vargem Bonita – SC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo
6º da Lei Municipal n.º 1.205/2020 de 09 de dezembro de 2020:
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município, para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:
ÓRGÃO 09 – SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE 09.03 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE 1.022 – Construção e Implantação de Instalações Socioassistenciais
Modalidade 449000.00.00.03.0300.0000 – Aplicações Diretas ........................... R$ 149.035,42
ÓRGÃO 07 – SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE 07.01 – SECRETARIA DE AGRICULTURA
PROJETO/ATIVIDADE 1.018 – Sistemas de Captação e Distribuição de Água Potável
Modalidade 449000.00.00.03.0300.0000 – Aplicações Diretas ........................... R$ 260.000,00
Art. 2º - Os recursos orçamentários para fazer face à presente suplementação, correrão à conta do superávit financeiro apurado no exercício
anterior, conforme Anexo 14 do Balanço Patrimonial do exercício de 2020.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Vargem Bonita, em 25 de junho de 2021
ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN
Prefeita Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto no Site Oficial dos Municípios – DOM em 29/06/2021, de acordo com a Lei Municipal nº 937/2013
de 03 de abril de 2013.
JANAINE ANTUNES DE OLIVEIRA
Secretária de Administração e Finanças
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Publicação Nº 3124913
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7BE37EF7F80D6B0AADC11996123708D41AA3172A

MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA - SC
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021
Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia, arquitetura e/ou construção civil para execução de obras de perfuração de 08
(oito) poços tubulares profundos nas Comunidades de Assentamento 09 de Novembro, Linha Piran, Linha Rio do Mato, Linha Tamanduá,
Linha Passarin, Linha Spader, de Vista Alegre e do Carmo.
Tipo: Menor Preço Global.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário
Recebimento das propostas: até às 08h45 do dia 19/07/2021.
Abertura: dia 19/07/2021, às 09h00.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.vargembonita.sc.gov.br,
link “Licitações”. Quaisquer informações complementares poderão ser obtidas no Dpto. de Compras deste Município, situado na Rua Coronel
Vitório, nº 966, Centro, SC, de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone fax (49) 3548-3000.
Vargem Bonita, SC, 28 de junho de 2021.
ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN
Prefeita

Câmara Municipal
009/2021

Publicação Nº 3123685

PORTARIA Nº 009/2021
“CONCEDE HORAS, DO BANCO CARTAO PONTO
PARA A ESCRITURIA LEGISLATIVA, A
SERVIDORA VALDIRENE APARECIDA PEZZI
CHIOT” DO PODER LEGISLATIVO
QUE ESPECIFICA”
ANGELA MARIA RODRIGUES FABRICIO, Presidente do Poder Legislativo de Vargem Bonita - SC, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere a Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Casa.
RESOLVE:
CONCEDER, compensação do banco de horas da câmara municipal, conforme a solicitação da servidora, na quantidade de 75(setenta e
cinco) horas, período de retirada das horas com inicio no dia 28/06/2021 a 12/07/2021.
A presente portaria passa a ter efeitos a partir de 28 de junho de 2021.
Poder Legislativo de Vargem Bonita – SC, 28 de junho de 2021.
ANGELA MARIA RODRIGUES FABRICIO
Presidente do Poder Legislativo

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1659

Vidal Ramos
Prefeitura
CONTRATO Nº. 03/2021- PAULO

Publicação Nº 3124012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
CONTRATO Nº. 03/2021
Contratação de empresa especializada para realização de cursos de música, com carga horária de 8 horas semanais, para atender as crianças e jovens que participam de oficinas de fortalecimento de vínculos e atividades socioeducativas no Município de Vidal Ramos
O FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIDAL RAMOS, Estado de Santa Catarina, localizado a AVENIDA JORGE LACERDA, nº
1180, CNPJ sob o n° 14.567.169/0001-32, neste ato representado pelo Prefeito Senhor Nelson Back, a seguir denominado CONTRATANTE,
e a Empresa PAULO CESAR BURGER, pessoa jurídica de direito privado, sito na RUA SANTO TABARELLI, 71, CENTRO – VIDAL RAMOS/SC,
CEP: 88443-000, inscrita no CNPJ sob o nº 30.897.807/0001-30, neste ato representada PAULO CESAR BURGER MEI, a seguir denominada
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e
legislações pertinente, assim como pelas condições no Edital de Pregão Presencial nº 01/2021 – Processo Licitatório nº 07/2021, ajustam o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, na forma das cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – Contratação de empresa especializada para realização de cursos de música nas modalidades de
acordeom, violão, teclado e canto, com carga horária de 8 horas semanais, para atender as crianças e jovens que participam de oficinas de
fortalecimento de vínculos e atividades socioeducativas no Município de Vidal Ramos.
§ 1º - Este contrato não inclui qualquer outro tipo de serviço, que não sejam os previstos no Caput da Cláusula Primeira.
§ 2º- Serviços outros, que o MUNICÍPIO tenha interesse junto a CONTRATADA, deverão ser acordados entre ambas as partes, fora dos
termos aqui estipulados.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO – Fica através deste instrumento pactuado que o objeto deste contrato será executado até 31/12/2021,
devendo ser executado os cursos de música, com carga horária de 8 horas semanais, podendo ser prorrogado por períodos de 12 (doze)
meses, mediante termo aditivo ao contrato, de acordo com o art. 57 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E PAGAMENTO – Pelo objeto deste contrato, será pago a CONTRATADA, o valor de R$ 1.829,00 (mil oitocentos e vinte e nove reais) mensais, totalizando R$ 9.145,00 (nove mil cento e quarenta e cinco reais). Deve-se, ainda, observar o seguinte:
I - O pagamento será efetuado mensalmente pela Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, até o dia 05 (cinco) do mês subsequente, após a
EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, através de depósito em conta bancária do Contratado, mediante a apresentação de Nota Fiscal, em via
original, devidamente preenchida, descrevendo todos os serviços prestados.
II – As faturas que apresentem incorreções, serão devolvidas ao emitente e seu vencimento ocorrerá em até 05 (cinco) dias após a data
de sua reapresentação.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES - Ambas as partes, por conta deste instrumento, contraem obrigações as quais não cumpridas,
importarão na rescisão pleno jure do presente pacto, a saber:
I – A CONTRATADA, nesta relação contratual, se obriga a:
1) Executar os serviços ao fiel cumprimento do objeto proposto neste Contrato;
2) Executar os serviços com zelo e esmero, dentro das normas e condições aqui prescritas.
II – O MUNICÍPIO, nesta relação contratual, se obriga a:
1) Acompanhar a execução dos serviços;
2) Realizar com pontualidade os pagamentos, de acordo com o capítulo XIII, item 1, do Processo Licitatório nº 07/2021 – Pregão Presencial
nº 07/2021.
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO – Haverá rescisão contratual, de pleno jure, se qualquer das cláusulas aqui pactuadas for inobservadas
ou desobedecidas, devendo a parte culpada ressarcir os prejuízos causados.
PARÁGRAFO ÚNICO - O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo MUNICÍPIO, ou bilateralmente pelas partes desde que
seja de comum acordo, e por escrito.
CLÁUSULA SEXTA – DA MULTA – Estipular-se-á multa equivalente 10% (dez por cento) do valor deste Contrato na qual incorrerá a parte
que infringir qualquer das cláusulas contratuais, devida sempre por inteiro, seja qual for o tempo decorrido, ressalvado à parte inocente o
direito de considerar simultaneamente rescindido o presente, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE - O valor estabelecido na Cláusula Terceira, não sofrerá reajuste até o término de vigência deste instrumento de contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DA HABILITAÇÃO – A CONTRATADA declara estar devidamente autorizada a executar os serviços aqui avençados e
rigorosamente regular quanto ao seu funcionamento junto a todos os órgãos competentes, tais como: Caixa Econômica Federal no que
toca ao FGTS, Fazenda Municipal, Fazenda Estadual e Tributos Federais, Falência, Concordata e Recuperação Judicial, bem como a Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas.
CLÁUSULA NONA – DO FORO – Fica eleito o Foro da Comarca de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, como o competente para dirimir
questões decorrentes do cumprimento deste Instrumento de Contrato, renunciando, ambas as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Aplicam-se à execução deste Contrato de Prestação de Serviços, e aos casos omissos,
as disposições normativas da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, os preceitos de Direito Administrativo Público, os Princípios da Teoria Geral
dos Contratos e, no que couber, as disposições de Direito Privado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O presente Contrato obriga as partes, por si, seus herdeiros ou sucessores, o qual se firma em 02 (duas)
vias de mesmo teor para que surta seus legais efeitos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PUBLICAÇÃO - Este Contrato entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.
Vidal Ramos/SC, 25 de junho de 2021.
Nelson Back 		
PAULO CESAR BURGER MEI
Prefeito Municipal 		
Contratada
Testemunhas:
______________________ ______________________
Julia Maria de Souza Cabral Boing
CPF: 043.360.369-00
Fiscal do Contrato:
CPF: Marcelo Francisco Becher
Portaria: 259/2021 de 25 de junho de 2021
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Videira
Prefeitura
DECRETO Nº 18.183/21

Publicação Nº 3123589

DECRETO Nº 18.183/21, DE 23 DE JUNHO DE 2021.
Torna sem efeito o Decreto nº 18.054/21.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com base no Processo Administrativo nº 14984/2021,
RESOLVE
Art. 1º Tornar sem efeito o Decreto nº 18.054/21, que nomeou JOSE DIOGO SANTOS DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de Agente Administrativo Previdenciário, criado pela Lei Complementar nº 193/17, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei.
Art. 2º 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, revogadas as disposições em contrário.
Videira, 23 de junho de 2021.
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal
Publicado o presente Decreto no INPREVID aos 23 dias do mês de junho de 2021.
VILSO VANZ
Presidente do INPREVID
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

DECRETO Nº 18.184/21

Publicação Nº 3123586

DECRETO Nº 18.184/21, DE 23 DE JUNHO DE 2021.
Nomeia Agente Administrativo Previdenciário
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 72, XIII, da Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE
Art. 1º Nomear, ALUÍZIO DA ROSA SILVA, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público referente ao Edital nº 001/2018 - INPREVID,
homologado em 16 de abril de 2018, para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo Previdenciário, criado pela Lei
Complementar nº 193/17 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei.
Art. 2º 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, revogadas as disposições em contrário.
Videira, 23 de junho de 2021.
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal
Publicado o presente Decreto no INPREVID aos 23 dias do mês de junho de 2021.
VILSO VANZ
Presidente do INPREVID
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431
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DECRETO Nº 18.185/21

Publicação Nº 3123562

DECRETO Nº 18.185/21, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
Revoga o Decreto nº 18.032/21, que Designa servidor para responder interinamente pelo cargo de Secretário Municipal da Fazenda
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, IX da Lei Orgânica do Município;
DECRETA
Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 18.032/21, de 14 de abril de 2021, que designou o servidor DIONISIO PLINIO BONALDO, para responder
interinamente pelo cargo de Secretário Municipal da Fazenda.
Art. 2º 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, retroagindo seus efeitos a 1º de junho de 2021.
Videira, 24 de junho de 2021.
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal
Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de junho de 2021.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

DECRETO Nº 18.186/21

Publicação Nº 3123559

DECRETO Nº 18.186/21, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
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 3.876/20 de 23 de dezembro de 2020.
DECRETA
Art. 1° Fica aberto, no Orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Videira, crédito adicional no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), à suplementação da seguinte dotação orçamentária:
15 – Fundo Municipal da Saúde - FMS
01 – Fundo Municipal da Saúde
2.060 – Ações de Média e Alta Complexidade
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0003.0– Aplicações Diretas

400.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES

400.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do excesso de arrecadação de 2021.
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, 24 de junho de 2021.
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal
Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de junho de 2021.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431
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Publicação Nº 3123558

DECRETO Nº 18.187/21, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
Revisa a modalidade de concessão de Aposentadoria por Invalidez, de proventos em caráter proporcional para integral, concedida a servidora
ODILA MARIA ZAGO, nos termos do Decreto nº 10.075/12, para cumprimento de sentença judicial - Autos nº 0500539-03.2012.8.24.0079,
e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e, à vista do que consta do
Processo Administrativo INPREVID nº 043/2021,
DECRETA
Art. 1º Fica aposentada por Invalidez, com proventos em caráter integral, por determinação judicial - Autos 0500539-03.2012.8.24.0079,
com fundamento no art. 6°-A da Emenda Constitucional n° 41/2003, inserido pela Emenda Constitucional n° 70/2012 e no art. 27, inciso I
da Lei Complementar Municipal n° 23/2002, a servidora ODILA MARIA ZAGO, inscrita no CPF sob nº 629.879.509-00, com RG 1.912.462-7 e
PIS/PASEP nº 170.25251.78-8, detentora da matrícula funcional nº 5077, ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente de Creche,
do Quadro de Pessoal da Administração Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2° Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria em caráter integral, que corresponderá a 100% de sua última remuneração-de-contribuição, observada a metodologia de cálculo prevista no art. 6°-A da Emenda Constitucional n° 41/2003, inserida pela Emenda
Constitucional n° 70/2012, nos termos fixados na Apelação (Autos 0500539-03.2012.8.24.0079), perfazendo a importância total de R$
1.137,25 (um mil, cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos) posicionada na competência 07/2012.
Art. 3º O valor inicial dos proventos de aposentadoria estabelecido nos termos do art. 2º deste Decreto, após sofrer a aplicação de todos
os índices de revisão e reajustamento concedidos aos servidores ativos, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação
do cargo em que se deu a aposentadoria administrativa, corresponderá na competência 07/2021, a R$ 1.949,48 (um mil, novecentos e
quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), que serão pagos mensalmente pelo INPREVID.
Art. 4º 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, retroagindo seus efeitos a partir de 1º/07/2012, conforme
Autos 0500539-03.2012.8.24.0079.
Videira, 25 de junho de 2021.
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal
Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de junho de 2021.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

DECRETO Nº 18.188/21

Publicação Nº 3123556

DECRETO Nº 18.188/21, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
Concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos em caráter integral, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº
47/2005 e c/c art. 36, II da EC 103/2019, ao servidor WALMIR POGGERE, declara a vacância do cargo público, e dá outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, e à vista do que consta do
Processo Administrativo INPREVID nº 038/2021,
DECRETA
Art.1º Fica aposentado por tempo de contribuição, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 e c/c art. 36, II da EC
103/2019, o servidor WALMIR POGGERE, brasileiro, casado, servidor público municipal, inscrito no CPF sob nº 529.695.339-87, com RG nº
1.706.598 e PIS/PASEP nº 1205261358-9, detentor do cargo efetivo de Operador de Máquina e Equipamento para Obras de Pavimentação,
com matrícula Funcional nº 1445, do Quadro de Pessoal da Administração Municipal, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano,
Agricultura e Meio Ambiente.
Art. 2° Fica autorizado o pagamento dos proventos de aposentadoria em caráter integral, que corresponderá a 100% (cem por cento) de
sua remuneração-de-contribuição, observada a metodologia de cálculo prevista art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, perfazendo
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a importância de R$ 4.622,10 (quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e dez centavos), que serão mensalmente pagos pelo INPREVID.
Art. 3° Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no inciso IV do art. 100 da Lei Complementar Municipal n°
129/12 – Novo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, excluídos os servidores do Magistério.
Art. 4º 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, produzindo seus efeitos a partir de 1° de julho de 2021.
Videira, 25 de junho de 2021.
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal
Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de junho de 2021.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

DECRETO Nº 18.189/21

Publicação Nº 3123553

DECRETO Nº 18.189/21, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
Concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos em caráter integral, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional
nº 47/2005 c/c art. 36, II da EC 103/2019, a servidora NEIVA NERCI MARTINS GHELLER, declara a vacância do cargo público e dá outras
providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, e à vista do que consta do
Processo Administrativo INPREVID nº 040/2021,
DECRETA
Art.1º Fica aposentada por tempo de contribuição, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 c/c art. 36, II da EC
103/2019, a servidora NEIVA NERCI MARTINS GHELLER, brasileira, casada, servidora pública municipal, inscrita no CPF sob nº 658.810.44991, com RG nº 1.912.780 e PIS/PASEP nº 120.63812.02-2, detentora do cargo efetivo de Atendente de Creche, com matrícula Funcional nº
5067, do Quadro de Pessoal da Administração Municipal, lotada na Secretaria de Educação.
Art. 2° Fica autorizado o pagamento dos proventos de aposentadoria em caráter integral, que corresponderá a 100% (cem por cento) de
sua remuneração-de-contribuição, observada a metodologia de cálculo prevista art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, perfazendo a
importância de R$ 2.185,13 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais e treze centavos), que serão mensalmente pagos pelo INPREVID.
Art. 3° Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no inciso IV do art. 100 da Lei Complementar Municipal n°
129/12 – Novo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, excluídos os servidores do Magistério.
Art. 4º 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, produzindo seus efeitos a partir de 1° de julho de 2021.
Videira, 25 de junho de 2021.
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal
Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de junho de 2021.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431
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Publicação Nº 3123550

DECRETO Nº 18.190/21, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
Concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, em caráter integral, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c
art. 36, II da EC 103/2019, a servidora FATIMA MARIA MAZZARDO GARCIA, declara a vacância do cargo público e dá outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, e à vista do que consta do
Processo Administrativo INPREVID nº 039/2021,
DECRETA
Art.1º Fica aposentada por tempo de contribuição, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c art. 36, II da EC
103/2019, a servidora FATIMA MARIA MAZZARDO GARCIA, inscrita no CPF sob nº 442.757.499-87, no RG n° 1.912.511 e no PIS/PASEP
nº 1200176003-7, detentora da matrícula funcional 2987, ocupante do cargo de provimento efetivo de Zelador, do Quadro de Pessoal da
Administração Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social.
Art. 2° Fica autorizado o pagamento dos proventos de aposentadoria em caráter integral, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional
nº 41/2003, que corresponderá a 100% (cem por cento) de sua remuneração-de-contribuição, perfazendo a importância de R$ 2.533,15
(dois mil, quinhentos e trinta e três reais e quinze centavos), que serão mensalmente pagos pelo INPREVID.
Art. 3° Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no inciso IV do art. 100 da Lei Complementar Municipal n°
129/12 – Novo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, excluídos os servidores do Magistério.
Art. 4º 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, produzindo seus efeitos a partir de 1° de julho de 2021.
Videira, 25 de junho de 2021.
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal
Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de junho de 2021.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

DECRETO Nº 18.191/21

Publicação Nº 3123547

DECRETO Nº 18.191/21, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
Abre Crédito Adicional Especial para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei 3.937, de 25 de junho de 2021.
DECRETA
Art. 1° Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional especial no valor de R$22.659,50 (Vinte e dois mil,
seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) à suplementação da seguinte dotação orçamentária:
07 03– Secretaria Municipal de Administração
03 – Segurança Pública
2.018 – Convênio Polícia Militar
4.4.30.00.00.00.00.00.00.01.0000 – Transferências a Estados e ao Distrito
Federal
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES

22.659,50
22.659,50

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
03– Secretaria Municipal de Administração
03 – Segurança Pública
2.018 – Convênio Polícia Militar
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 – Aplicações Diretas
TOTAL DAS ANULAÇÕES
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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.
Videira, 25 de junho de 2021.
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal
Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de junho de 2021.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
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Publicação Nº 3123732

DECRETO Nº 18.192/21, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Homologa o Resultado Final do Processo Seletivo
Simplificado de Títulos – Edital nº 004/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e
atendendo ao disposto no Edital do Processo Seletivo Simplificado de Títulos;
DECRETA
Art. 1º Fica homologado o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado de Títulos –
Edital nº 004/2021, conforme Anexo Único deste Decreto.
Art. 2º 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, revogadas as
disposições em contrário.
Videira, 28 de junho de 2021.

DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal
Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 28 dias do mês de junho de 2021.

EURO VIECELI
Secretário de Administração

Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431
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ASSINADO DIGITALMENTE

Data
Nascim.

Nome

Cargo: Enfermeiro

2-3-1978

Data
Nascim.

CIBELE MACIEL DA SILVA
12-3-1984
PALOMA FARIAS DE SOUZA
13-12-1996
ANA PAULA TOALDO
28-8-1994
LUIZ GUSTAVO GALDINO
8-2-1988
CLESSIANE FURCKEL TELES DE
11-2-1990
OLIVEIRA
THAIS MAURER DE OLIVEIRA
11-6-1990
SABRINA SANTOS DURVAL
20-6-1989
DANIELA SCHWANTZ DE OLIVEIRA 9-12-1974
IDERALDO LUIZ PREZA JUNIOR
18-12-1992
MAIARA NIRAY ALCHIERI CASTILHO 8-9-2000
MARISA SABRINA RUTZ CARELLE
16-8-1981
ANA PAULA MENDES
21-1-1985
JAQUELINE HELEN BORDIGNON
1-5-1997

Nome

027 MARCIA VALERIA GOULART

Insc.

034
017
006
011
026
042
007
038

041

002
014
020
012

Insc.

Cargo: Agente Social

1

Graduação

2
2
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2

Ensino
Médio

2,5

Especializ.

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
2
2

Graduação

0,25
0
0
0,25
0,25
0
0
0

1,5

2
2
0
0,5

0

0

Especializ. Mestrado/
andamento Doutorado

1
1
0
0
0
0
0
0

1

1
1
0
0

Graduação
Cursos/
andamento Congressos

0

Mestrado/
Doutorado
andamento

0,75
0
0,75
0
0
0
0
0

0

1,25
0
0,75
0,25

Tempo de
Serviço

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 18.192/21
RESULTADO FINAL – EDITAL nº 004/2021

1

Cursos/
Congressos

4
3
2,75
2,25
2,25
2
2
2

4,5

6,25
5
4,75
4,75

Nota Final

2,5

Tempo
de
Serviço

6
7
8
9
10
11
12
13

5

1
2
3
4

Classific.

7

Nota Final

1

Classific.
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Nome

Cargo: Engenheiro Agrimensor

010 BERNARDO ALFREDO SCHEFFLER

Insc.

016
003
021

023

044
025
001
008

015

033

009
030
029
019
036
018
040
035
032

022

17-8-1993

Data
Nascim.

WEGHER
JOÃO CARLOS TOMACHESKI
27-2-1987
JUNIOR TORQUATO
ZENAIDE GREIPEL GRAHL
1-2-1978
EVERALDO FILIPINI
4-1-1982
ROSELI POLI
23-8-1973
KATIA KELER ENGEL
7-6-1975
CLEIVANIA PELIM
26-3-1981
HALISSON RODRIGUES FONTENELE 4-12-1985
EDINA JUNGES
28-9-1992
PATRICIA BISOGNIN
8-4-1985
TAINARA TURMINA
27-3-1998
LETICIA MARIA PEDON MORAES
3-5-1988
CARELLI
ROSANGELA DO NASCIMENTO
23-6-1978
SILVA
CRISTINA MARIA CANOFRE
20-11-1990
KAYANE BAUM BAGGENSTOSS
14-5-1995
MARI TERESINHA NERES DONADEL 7-11-1970
GABRIELA DALPIAZ
23-8-1995
ELISIANE APARECIDA PEDON
18-1-1983
MORAES
ANA CLAUDIA SCHAITEL PITTOL
5-12-1988
CRISLAINE APARECIDA PRADO
16-4-1995
NEUSA BELINSKI DA COSTA
4-4-1978

1

Graduação

1
1
1

1

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

0

Especializ.

0
0
0

0

0
1,25
0
1,25

0

1,25

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

2,5

0
0
0

0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0,75

0

Especializ. Mestrado/
andamento Doutorado

0
0
0

0

0
0
0,75
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

Mestrado/
Doutorado
andamento

0
0
0

0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0,25

Cursos/
Congressos

0
0
0

0,25

1,25
0,25
0,25
0

0

0

0,25
0,25
0
0
0,5
0,75
0,25
0,75
1,25

0,5

1

Tempo
de
Serviço

1
0
0

1

1
0,25
0,75
0

2,5

1,25

2,5
2,5
2,5
2,5
2
1,5
1,75
1
0,25

1,75

3

Nota Final

2
1
1

2,25

3,25
2,75
2,75
2,25

3,5

3,5

5
5
4,75
4,75
4,75
4,5
4,25
4
3,75

5,75

1

Classific.

19
20
21

18

14
15
16
17

13

12

3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
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Nome

Nome

013

Insc.

GEORGE ALLAN MARROCOS
ARISTIDES

Nome

Cargo: Médico Psiquiatra

NÃO HOUVERAM INSCRIÇÕES

Insc.

Cargo: Médico Pediatra

031 ALINE FACHIN OLIVO
DANIELA CAMARA PEDROSA
005
MAZIN
024 FELIPE SARVACINSKI

Insc.

Cargo: Médico

004 LUIS FELIPE MACANONI

1

9-3-1991

27-6-1971

Data
Nascim.
1

Graduação

Graduação

1

23-4-1988

Data
Nascim.

1

Graduação

1

11-1-1990

Data
Nascim.

5-3-1991

1,25

Especializ.

Especializ.

1,25

1,25

2,5

Especializ.

0

0

0

0

0

0

0

Especializ. Mestrado/
andamento Doutorado

Especializ. Mestrado/
andamento Doutorado

0

0

0

Especializ. Mestrado/
andamento Doutorado

0

0

Mestrado/
Doutorado
andamento

Mestrado/
Doutorado
andamento

0

0

0

Mestrado/
Doutorado
andamento

0

0,5

Cursos/
Congressos

Cursos/
Congressos

0,25

1

1,25

Cursos/
Congressos

0

2,5

Tempo
de
Serviço

Tempo
de
Serviço

1,25

1

0

Tempo
de
Serviço

0

5,25

Nota Final

Nota Final

3,75

4,25

4,75

Nota Final

1

1

Classific.

Classific.

3

2

1

Classific.

2
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Nome

Nome

NÃO HOUVERAM INSCRIÇÕES

Insc.

Cargo: Terapeuta Ocupacional

043 ISABELA CRISTINA FRANCO JACÓ
VIVIANE APARECIDA DE ALMEIDA
039
DA SILVA
037 FERNANDA ISABEL BOM
028 CINTHIA GOSSENHEIMER

Insc.

Data
Nascim.
Graduação

1

6-6-1977
26-4-1974
25-1-1982

1

Graduação

29-11-1973

Data
Nascim.

Especializ.

0

0

Especializ.

Cargo: Professor - Área de Atuação: Ensino Fundamental Séries Finais:
Língua Portuguesa

0

0

Especializ. Mestrado/
andamento Doutorado

0

0

Especializ. Mestrado/
andamento Doutorado

Mestrado/
Doutorado
andamento

0

0

Mestrado/
Doutorado
andamento

Cursos/
Congressos

0

1

Cursos/
Congressos

Tempo
de
Serviço

0

1,75

Tempo
de
Serviço

Nota Final

DESCLASSIFICADA
DESCLASSIFICADA

1

3,75

Nota Final

Classific.

2

1

Classific.
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Publicação Nº 3124070

DECRETO Nº 18.194/21, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre medidas excepcionais de prevenção e combate ao coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Videira e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 72, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus;
Considerando a Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo COVID-19;
Considerando a classificação pela OMS, no dia 11 de março de 2020, como pandemia pelo novo coronavírus – COVID19;
Considerando o esgotamento dos leitos de clínica e UTI e a taxa de positividade dos testes realizados no Município, bem como em toda
região Oeste e Meio Oeste de Santa Catarina;
Considerando a alta procura por atendimento junto ao Hospital Divino Salvador e na UPA;
Considerando a exaustão dos profissionais de saúde em decorrência do alto número de atendimentos;
Considerando a falta de consciência da população no cumprimento das regras sanitárias, de distanciamento e isolamento social para prevenção ao COVID-19;
Considerando a deliberação do Comitê de Gestão Preventiva COVID-19, em reunião ocorrida em 24 de junho de 2021;
DECRETA
Art. 1º Ficam suspensos, no âmbito do Município de Videira, o uso, funcionamento e/ou realização do que segue:
I. Eventos comemorativos relativos a batizados, aniversários, reuniões familiares e sociais, e afins;
II. Eventos integrativos sociais e empresariais, tais como: reuniões, assembleias, confraternizações e afins, ressalvada a realização de
eventos empresarias (reuniões, treinamentos e palestras) com até 20 (vinte) pessoas e observados os protocolos e regramentos sanitários
específicos, em especial as regras estabelecidas na Portaria SES nº 454, de 30 de abril de 2021 do Estado de Santa Catarina;
III. Eventos, reuniões e/ou confraternizações em locais de uso coletivo, tais como: sedes sociais, churrasqueiras coletivas, salões de festas
em condomínios, sítios e chácaras, e afins, que acarretem aglomeração;
IV. As atividades de casas noturnas, casa de shows, boates, pubs e afins;
V. Música ao vivo ou som mecânico, em qualquer ambiente ou estabelecimento;
VI. Jogos de mesa, tabuleiro e sinuca em qualquer estabelecimento;
VII. Uso e o compartilhamento de narguilé em qualquer estabelecimento ou local.
VIII. Provas, testes e afins, escritos ou práticos de qualquer modalidade, que gerem aglomeração de pessoas;
IX. Excursões turísticas, quer seja o receptivo de turistas, bem como a organização e embarque de passageiros no Município de Videira.
Parágrafo Único – Ficam autorizadas as celebrações e a realização de jantares/almoços de casamentos e formaturas, das 6h00min às
23h00min, com limitação de até 30 (trinta) pessoas, observados os protocolos e regramentos sanitários, demais normas deste decreto, bem
como as portarias SES nº 455 e 453, de 30 de abril de 2021 do Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Fica restringida a circulação de pessoas no período compreendido entre às 23h00min e às 06h00min, ressalvada unicamente a circulação de pessoas para fins de atendimento à saúde, emergência ou em deslocamento para atividades laborais permitidas.
Art. 3º Recomenda-se às empresas e atividades em geral que, sempre que possível, mantenham seus colaboradores em regime de home
office, primando pela redução de circulação de pessoas.
Parágrafo Único – Fica recomendado ainda às empresas que desestimulem a vinda de representantes comerciais e/ou vendedores, bem
como, que evitem a circulação de colaboradores entre unidades.
Art. 4º O transporte de passageiros intermunicipal e interestadual e o transporte particular de passageiros, de qualquer espécie, bem como,
o coletivo urbano, fica limitado a 50% da capacidade de passageiros.
Art. 5º Ficam autorizadas as atividades educacionais presenciais até 100% (cem por cento) das matriculas ativas por turno de atendimento
do estabelecimento de ensino, desde que tenha possibilidade de transporte e condições de cumprimento dos planos de contingência.
§ 1º Os estabelecimentos de ensino devem ainda, além de respeitar todas normas de saúde definidas nas portarias e decretos do Estado
de Santa Catarina, garantir e efetivar medidas para evitar fila e aglomeração de profissionais, pais e alunos na entrada e na saída do estabelecimento.
§ 2º O transporte escolar deverá operar limitado até 50% (cinquenta por cento) da capacidade de assentos de passageiros sentados.
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§3º Fica autorizada a atividade de cursos livres observados os protocolos e regramentos sanitários específicos.
Art. 6º Para as celebrações, missas e cultos religiosos, devem ser efetivadas medidas para se evitar fila e aglomeração nas entradas e saídas,
bem como durante a celebração da eucaristia, devendo ainda respeitar o limite de 30% da capacidade do local e limitação do horário de
funcionamento até às 22h00min, sendo este o horário limite para encerramento das celebrações e quaisquer outras atividades.
Parágrafo Único – Ficam autorizadas as atividades de corais e bandas para os atos de louvor, devendo respeitar o limite de até 5 (cinco)
pessoas, o distanciamento social e uso individual de microfones e instrumentos.
Art. 7º Durante a vigência deste decreto, fica determinado o encerramento do horário de funcionamento dos serviços de alimentação, nos
seguintes dias e horários:
I – Restaurantes (inclusive os localizados em hotéis e pousadas), Lanchonetes, Food Trucks, Pizzarias, Sorveterias e afins – diariamente até
às 23h00min, limitado o ingresso de novos clientes até às 22h00min.
II - Bares, Choperias, Petiscarias e similares, Tabacaria, Lojas de Conveniências (para consumo no local), diariamente até às 20h00min.
§1º Ficam permitidos os serviços de delivery e retirada no balcão, limitado ao atendimento domiciliar e familiar, podendo funcionar diariamente até às 23h00min.
§2º Nos estabelecimentos previstos nos incisos I e II, deste artigo, fica proibido unir as mesas ou aumentar a capacidade, devendo manter
apenas as cadeiras conforme a capacidade das mesas garantindo o distanciamento, limitada ainda a capacidade simultânea do local, considerando 1 (uma) pessoa a cada 2m2.
§3º Fica proibido o fornecimento de bebidas alcoólicas com consumo no próprio estabelecimento, das 23h00min às 6h00min.
§4º Os permissionários de lanchonetes e bares de locais públicos municipais, ficam isentos do pagamento do aluguel pelo período da suspensão, quando afetados por ela.
Art. 8º Os supermercados, lojas de departamento, mercados, padarias, açougues e afins poderão funcionar, diariamente até às 22h00min.
§1º Os estabelecimentos mencionados no caput deverão limitar a capacidade simultânea de clientes no estabelecimento em 50% do total
permitido pelo Corpo de Bombeiros e/ou Vigilância Sanitária, devendo ainda, realizar o controle de fluxo dos clientes, através de fichas (uma
ficha para cada pessoa que ingressar no local).
§2º Recomenda-se o ingresso no estabelecimento de uma pessoa por núcleo familiar, sendo obrigatória a entrega de uma ficha para cada
pessoa que adentrar no estabelecimento.
§3º Ficam obrigados os estabelecimentos a disponibilizar totens/dispensers de álcool gel 70%, distribuídos em cada um dos corredores.
§4º Os Supermercados de grande porte e as Lojas de Departamento deverão realizar aferição de temperatura dos clientes e colaboradores.
§5º Fica proibida a realização de propaganda, publicidade, anúncio ou promoção de bebidas alcóolicas.
§6º Em caso de preparo de refeições pelos estabelecimentos estes deverão seguir as regras e horários determinados aos serviços de alimentação, previstos no art. 7º, deste Decreto.
Art. 9º As academias, clubes sociais e esportivos, centros de treinamentos, clínicas de fisioterapia, pilates e afins deverão respeitar a lotação
de, no máximo, 30% da capacidade do local definida pelo Corpo de Bombeiros e/ou Vigilância Sanitária, incluindo os colaboradores, profissionais e alunos/pacientes, não podendo o horário de funcionamento ultrapassar às 22h00min.
§1º Os atendimentos deverão sempre ser supervisionados por professores/profissionais, a fim de que evitem a aglomeração em espaços
comuns, aparelhos e equipamentos e mantenham a higienização constante do local.
§2º Deve-se evitar que os aparelhos/equipamentos que estejam próximos sejam utilizados simultaneamente por mais de um aluno/paciente, devendo os mesmos serem higienizados após cada uso.
§3º Para definição da capacidade do local deverá ser considerada 1 (uma) pessoa a cada 3m2, avaliando ainda a ventilação natural do local
e disposição de equipamentos.
§4º Após a definição da capacidade do local, pelo Corpo de Bombeiros e/ou Vigilância Sanitária, o estabelecimento deverá afixar cartaz
informativo contendo a capacidade máxima definida.
§5º A utilização das quadras localizadas em academias, centros de treinamento e locais privados para realização de treinamentos, fica
limitada a 4 pessoas por quadra, em ambientes abertos ou com ventilação natural e a 2 pessoas por quadra em ambientes fechados, não
podendo em nenhuma hipótese haver a aglomeração de pessoas, dentro ou fora da quadra.
§6º Para utilização de piscinas de uso coletivo, para a prática de atividades físicas, deverá ser respeitado o limite de 50% da capacidade.
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§7º Fica proibido o funcionamento de cantinas, lanchonetes, bares e afins localizados nos estabelecimentos previstos no caput, devendo
os mesmos permanecerem fechados.
Art. 10 Para a prática de esportes e atividades físicas deverão ser observadas as regras estabelecidas na Portaria SES nº 441, de 27 de abril
de 2021 do Estado de Santa Catarina, além das seguintes:
I – Limitação da capacidade operativa do local em 25% em ambientes fechados a até 100% em ambientes abertos;
II - Vestiários devem permanecer fechados;
III - Expressamente proibida a permanência de usuários no local, antes ou após o encerramento da atividade, ressalvado o tempo necessário para deslocamento;
IV – Atividades em campos e quadras, deve-se respeitar um intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos entre um jogo e outro, possibilitando
a higienização e o deslocamento dos participantes, sem contato ou aglomeração;
V - Proibida as rodas de aquecimento e confraternizações, antes e após a atividade;
VI - Proibida a permanência de acompanhantes nos locais;
VII - Proibida a utilização de churrasqueiras para confraternizações;
VIII – Ficam proibidas as atividades e simulação de qualquer tipo de luta, previstas no Grupo II do art. 3º da Portaria 441 acima referenciada.
Art. 11 Fica permitido o funcionamento do comércio de rua de segunda-feira a sábado, das 8h00min às 22h00min, observados os protocolos
e regramentos sanitários específicos.
Parágrafo Único – As atividades essenciais ficam ressalvadas da limitação prevista no caput deste artigo.
Art. 12 Fica permitido o funcionamento dos prestadores de serviços, autônomos e das atividades e serviços privados não essenciais, de
segunda-feira a sábado, até as 21h00min, observados os protocolos e regramentos sanitários específicos.
§ 1º O atendimento em salões de beleza, clínicas de estética e afins deverá ser individual, com horário pré-agendado, sendo um profissional
para cada cliente, devendo ser respeitado o distanciamento de 1,5m entre cada cliente.
§ 2º Os estabelecimentos ficam proibidos de servir, fornecer ou permitir o compartilhamento de qualquer tipo de alimentos e bebidas, tais
como chimarrão e afins.
Art. 13 De acordo com o determinado pelo Decreto do Estado de Santa Catarina, o funcionamento de agências bancárias, correspondentes
bancários, lotéricas e cooperativas de crédito somente será permitido com atendimento individual, controle de entrada e monitoramento do
distanciamento de 1,5metros entre as pessoas.
Art. 14 Fica permitida a utilização de parques, praças, academias ao ar livre, parques infantis, quadras e demais espaços públicos abertos
apenas para prática individual de atividades, vedada a aglomeração de pessoas e consumo de bebidas alcóolicas, respeitando todas as
normas sanitárias, limitado o horário de uso até às 21h00min.
Parágrafo Único – Fica proibida a utilização de parques e espaços públicos de acesso restrito (cercados).
Art. 15 Fica suspenso o exercício do comércio ambulante e prestação de serviços ambulantes, abrangendo todo o tipo de comércio ambulante, seja de forma itinerante, em ponto fixo ou em ponto móvel, conforme as definições previstas no Decreto nº 16.778/19.
Parágrafo Único - Fica proibida a expedição de Alvará, pelo Departamento de Tributação, destinado ao comércio ambulante.
Art. 16 As medidas de restrição previstas neste Decreto, perdurarão até 05 de julho de 2021, podendo ser prorrogado conforme a classificação da matriz de risco da região e a situação local.
Art. 17 As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do
município.
Art. 18 Este Decreto entra em vigor na data da 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.
Videira, 28 de junho de 2021.
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal
Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 28 dias do mês de junho de 2021.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431
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Publicação Nº 3123542

LEI Nº 3.935/21, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
Autoriza a Cessão de Uso de Bem Imóvel Municipal que especifica à União Videirense de Moradores – U.V.A.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, faço saber a todos os munícipes que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Prefeito Municipal autorizado a fazer cessão de uso da sala nº 05, com área de 16,90m² (dezesseis metros e noventa decímetros quadrados), localizada no Terminal Urbano Waldemar Kleinubing, para a União Videirense de Moradores – U.V.A, nos termos da minuta
do Termo de Cessão de Uso anexa, parte integrante da presente Lei.
§ 1º A cessão de uso será outorgada a título precário destinada à atividades da União Videirense de Moradores – U.V.A.
Art. 2º Esta Lei 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.
Videira, 25 de junho de 2021.
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal
Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de junho de 2021.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431
TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE VIDEIRA E A UNIÃO VIDEIRENSE DAS
ASSOCIAÇÕES DE MORADORES – UVA, CONFORME CLÁUSULAS ABAIXO.
O MUNICÍPIO DE VIDEIRA, inscrito no CNPJ nº 83.039.842/0001-84, com sede administrativa localizada na Avenida Manoel Roque, nº
188, doravante denominado CEDENTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Dorival Carlos Borga, portador do CPF nº
387.116.489-53 e a UNIÃO VIDEIRENSE DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES – UVA, inscrita no CNPJ nº 78.511.813/0001-33, doravante
denominado CESSIONÁRIO, neste ato representado por seu Presidente, resolvem, por mútuo acordo, celebrar o presente Termo de Cessão
de Uso, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E OBJETIVO
I - OBJETO:
O objeto do presente termo é a cessão de uso pelo CEDENTE em favor do CESSIONÁRIO, a título gratuito, da sala nº 05, com área de
16,90m² (dezesseis metros e noventa decímetros quadrados), localizada no Terminal Urbano Waldemar Klein-bing.
II - OBJETIVO:
A cessão de uso tem por finalidade viabilizar a cooperação para abrigar a sede destinada ao funcionamento da União Videirense das Associações de Moradores – UVA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
I – São obrigações do CESSIONÁRIO:
a) a observar o disposto no presente instrumento;
b) a não transferir a terceiros, sob qualquer forma, os direitos adquiridos com a presente cessão de uso, total ou parcialmente;
c) a não oferecer o imóvel como garantia de dívida ou obrigação de qualquer natureza;
d) a não desviar a finalidade desta cessão e a observar as disposições contidas neste Termo de Cessão, sob pena de retomada imediata do
imóvel, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial;
e) a devolver ao cedente o imóvel, nas condições previstas neste pacto, no caso de cessarem as atividades estabelecidas no objetivo ou ao
término do prazo desta cessão de uso;
f) a conservar, a zelar e a dar segurança ao imóvel cedido, sendo admitido o seguro contra riscos de qualquer natureza;
g) a recuperar os danos sofridos pelo imóvel, em qualquer caso, enquanto vige o presente Termo de Cessão, mesmo na hipótese de retomada antes de findo o prazo fixado;
h) a não utilizar e a impedir que o imóvel cedido seja usado para atividades estranhas aos objetivos da cessão ou contrários ao interesse
público;
i) a responder civilmente, perante o Cedente, por todo e qualquer dano ou prejuízo que o imóvel e suas benfeitorias vier a sofrer durante
o prazo desta Cessão de Uso.
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II – São obrigações do CEDENTE:
a) a entregar o imóvel ao Cessionário, para que o mesmo dele possa usufruir, conforme o estabelecido neste Termo de Cessão;
b) a respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo de Cessão.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO
O prazo da presente Cessão de Uso é de 5 (cinco) anos a contar da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DOS TERMOS ADITIVOS
Este Termo de Cessão de Uso poderá ser alterado e/ou prorrogado através de Termos Aditivos, de comum acordo entre as partes.
CLÁUSULA SEXTA - REVERSÃO
As partes têm entre si certo e ajustado que a reversão do imóvel ocorrerá por inadimplemento de quaisquer das condições pactuadas neste
Termo.
CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO E FORO:
I - RESCISÃO:
O presente Termo poderá ser rescindido por motivo superveniente, considerando o interesse público devidamente justificado, mediante
aviso antecipado de, no mínimo, 30 (trinta) dias, ao Cessionário.
II - FORO:
Fica eleito o Foro da Comarca De Videira do Estado de Santa Catarina para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo.
E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo, junto com duas testemunhas.
Videira – SC,
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal de Videira

UNIÃO VIDEIRENSE DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES - UVA
Presidente

Testemunhas:
CPF nº

CPF nº

LEI Nº 3.936/21

Publicação Nº 3123538

LEI Nº 3.936/21, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
Altera a Lei nº 3.831/20, de 10 de agosto de 2020, que Dispõe sobre permissão de uso de bens públicos Municipais e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, faço saber a todos os Munícipes que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Altera o art. 1º, II, da Lei nº 3.831/20, de 10 de agosto de 2020, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º
(...)
II – Antiga Estação Ferroviária:
a) Sala 01, com área de 482,58m², sendo a área interna de 305,92 m² e área externa de 176,66 m²;
b) Sala 02, com área de 328,41 m², sendo a área interna de 188,75 m² e a área externa de 139,66 m².”
Art. 2º Esta Lei 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, 25 de junho de 2021.
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal
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Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de junho de 2021.
EURO VIECELI
Secretário de Administração
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

LEI Nº 3.937/21

Publicação Nº 3123534

LEI Nº 3.937/21, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
Abre Crédito Adicional Especial para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, faço saber a todos os munícipes que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional especial no valor de R$22.659,50 (Vinte e dois mil,
seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) à suplementação da seguinte dotação orçamentária:
07 03– Secretaria Municipal de Administração
03 – Segurança Pública
2.018 – Convênio Polícia Militar
4.4.30.00.00.00.00.00.00.01.0000 – Transferências a Estados e ao Distrito
Federal
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES

22.659,50
22.659,50

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
03– Secretaria Municipal de Administração
03 – Segurança Pública
2.018 – Convênio Polícia Militar
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 – Aplicações Diretas
TOTAL DAS ANULAÇÕES

22.659,50
22.659,50

Art. 3º Esta Lei 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.
Videira, 25 de junho de 2021.
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal
Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de junho de 2021.
EURO VIECELI
Secretário de Administração

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 006/2021

Publicação Nº 3123545

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 006/2021
TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE VIDEIRA E A UNIÃO VIDEIRENSE DAS
ASSOCIAÇÕES DE MORADORES – UVA, CONFORME CLÁUSULAS ABAIXO.
O MUNICÍPIO DE VIDEIRA, inscrito no CNPJ nº 83.039.842/0001-84, com sede administrativa localizada na Avenida Manoel Roque, nº
188, doravante denominado CEDENTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Dorival Carlos Borga, portador do CPF nº
387.116.489-53 e a UNIÃO VIDEIRENSE DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES – UVA, inscrita no CNPJ nº 78.511.813/0001-33, doravante
denominado CESSIONÁRIO, neste ato representado por seu Presidente, resolvem, por mútuo acordo, celebrar o presente Termo de Cessão
de Uso, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E OBJETIVO
I - OBJETO:
O objeto do presente termo é a cessão de uso pelo CEDENTE em favor do CESSIONÁRIO, a título gratuito, da sala nº 05, com área de
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16,90m² (dezesseis metros e noventa decímetros quadrados), localizada no Terminal Urbano Waldemar Klein-bing.
II - OBJETIVO:
A cessão de uso tem por finalidade viabilizar a cooperação para abrigar a sede destinada ao funcionamento da União Videirense das Associações de Moradores – UVA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
I – São obrigações do CESSIONÁRIO:
a) a observar o disposto no presente instrumento;
b) a não transferir a terceiros, sob qualquer forma, os direitos adquiridos com a presente cessão de uso, total ou parcialmente;
c) a não oferecer o imóvel como garantia de dívida ou obrigação de qualquer natureza;
d) a não desviar a finalidade desta cessão e a observar as disposições contidas neste Termo de Cessão, sob pena de retomada imediata do
imóvel, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial;
e) a devolver ao cedente o imóvel, nas condições previstas neste pacto, no caso de cessarem as atividades estabelecidas no objetivo ou ao
término do prazo desta cessão de uso;
f) a conservar, a zelar e a dar segurança ao imóvel cedido, sendo admitido o seguro contra riscos de qualquer natureza;
g) a recuperar os danos sofridos pelo imóvel, em qualquer caso, enquanto vige o presente Termo de Cessão, mesmo na hipótese de retomada antes de findo o prazo fixado;
h) a não utilizar e a impedir que o imóvel cedido seja usado para atividades estranhas aos objetivos da cessão ou contrários ao interesse
público;
i) a responder civilmente, perante o Cedente, por todo e qualquer dano ou prejuízo que o imóvel e suas benfeitorias vier a sofrer durante
o prazo desta Cessão de Uso.
II – São obrigações do CEDENTE:
a) a entregar o imóvel ao Cessionário, para que o mesmo dele possa usufruir, conforme o estabelecido neste Termo de Cessão;
b) a respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo de Cessão.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO
O prazo da presente Cessão de Uso é de 5 (cinco) anos a contar da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DOS TERMOS ADITIVOS
Este Termo de Cessão de Uso poderá ser alterado e/ou prorrogado através de Termos Aditivos, de comum acordo entre as partes.
CLÁUSULA SEXTA - REVERSÃO
As partes têm entre si certo e ajustado que a reversão do imóvel ocorrerá por inadimplemento de quaisquer das condições pactuadas neste
Termo.
CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO E FORO:
I - RESCISÃO:
O presente Termo poderá ser rescindido por motivo superveniente, considerando o interesse público devidamente justificado, mediante
aviso antecipado de, no mínimo, 30 (trinta) dias, ao Cessionário.
II - FORO:
Fica eleito o Foro da Comarca De Videira do Estado de Santa Catarina para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo.
E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo, junto com duas testemunhas.
Videira – SC, 25 de junho de 2021.
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal de Videira

UNIÃO VIDEIRENSE DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES - UVA
Presidente

Testemunhas:
CPF nº

CPF nº
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Vitor Meireles
Prefeitura
PORTARIA Nº 140/2021

Publicação Nº 3124307

PORTARIANº 140/2021
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: NANBLA GAKRAN
Cargo: PROFESSOR NÍVEL I
Do Quadro de Pessoal de Provimento Temporário, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, na Secretaria de Educação, contratado pela
Portaria nº 035/2021, de 08 de fevereiro de 2021, tomando posse no cargo dia 11 de fevereiro de 2021, com carga horária de 11 (onze)
horas semanais, exonerado por falecimento, a partir de 28 de junho de 2021.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 28 de junho de 2021, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 28 DE JUNHO DE 2021.
BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/______
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

PORTARIA Nº 141/2021

Publicação Nº 3124323

PORTARIANº 141/2021
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 ao servidor abaixo relacionado,
conforme cronograma estipulado:
Nome Funcionário

Período Aquisitivo

Rosani Degracia

01/12/2019

Período Concedido
a

30/11/2020

30/06/2021

a

09/07/2021

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), 28 DE JUNHO DE 2021.
BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/______
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 004/2021

Publicação Nº 3123159

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES E ASSOCIAÇÃO
NOVA VIDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA:
O Município de Vitor Meireles, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 79.372.520/0001-85, doravante denominado Administração Pública Municipal, neste ato representado por Bento Francisco Silvy, prefeito municipal, brasileiro, casado, residente e
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domiciliado a Rua Santa Catarina, Centro, Vitor Meireles, SC, Identidade nº 7R 838.325, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº
289.640.559-34, e de outro lado a Organização da Sociedade Civil Associação Nova Vida, entidade de direito privado, com sede e foro na
Estrada Geral Ribeirão da Onça, bairro Ribeirão da Onça, no Município de Presidente Getúlio, CEP 89150-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
24.624.316/0001-12, neste ato representada por seu Diretor Presidente Agnaldo Alves de Souza, brasileiro, funcionário público, residente e
domiciliado Rua Antônio Beckauser, 275, bairro Rio Ferro, e inscrito no CPF/MF nº 823.857.180-49, resolvem, com base na Lei nº 13.019,
de 2014, com alterações advindas da Lei nº 13.204, de 2015, celebrar o presente Termo de Colaboração mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Termo de Colaboração, tem por objeto a concessão de apoio financeiro da administração pública municipal para a prestação
de serviços de acolhimento de pessoas em idade adulta, inclusive idosos, com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de
substâncias psicoativas, para atender ao interesse público do município de Vitor Meireles - SC, conforme detalhado no Plano de Trabalho.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS
1. Integram este instrumento, independente de transcrição, o Plano de Trabalho aprovado pela Comissão de Avaliação e Julgamento,
propostos pela Associação Nova Vida, bem como toda documentação técnica que deles resultem, cujos termos os participantes acatam
integralmente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. São obrigações dos Partícipes:
I – Da Administração Pública Municipal:
a) Transferir a Associação Nova Vida 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;
b) Acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto deste Termo de COLABORAÇÃO, comunicando a Associação
Nova Vida 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;
c) Instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação - CMA, nos termos do art. 35, inciso V, alínea h, da Lei 13019/2014;
d) Retomar os bens públicos em poder da Associação Nova Vida na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade
civil, 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, nos termos do art. 62, inciso I, da Lei nº 13019/2014;
e) 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 Associação Nova Vida até o momento em
que a Administração Pública Municipal assumir essa responsabilidade, nos termos do art. 62, II, da Lei nº 13.019/2014;
f) Reter a liberação dos recursos quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida, ou quando a
Associação Nova Vida 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 a Associação Nova Vida 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;
g) Prorrogar de “ofício” a vigência do Termo de COLABORAÇÃO, antes do seu término, quando der causa à 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;
h) Publicar, no Diário Oficial do Município, extrato do Termo de COLABORAÇÃO; e
i) 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 Associação Nova Vida:
a) 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;
b) Aplicar os recursos discriminados no Plano de Trabalho exclusivamente no objeto do presente Termo de COLABORAÇÃO;
c) 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;
d) Elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda documentação jurídica e institucional necessária à celebração
deste Termo de COLABORAÇÃO;
e) Não utilizar os recursos recebidos nas finalidades vedadas pelo art. 45 da Lei n. 13.019/2014;
f) Apresentar Relatório de Execução do Objeto de acordo com o estabelecido nos art. 63 a 72 da Lei nº 13.019/2014;
g) 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;
h) 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;
i) 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;
j) 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;
k) 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, de 2014, mantendo-o atualizado;
l) Estimular a participação dos beneficiários finais na implementação do objeto do Termo de COLABORAÇÃO, bem como na manutenção do
patrimônio gerado por esses investimentos;
m) Garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade e qualidade adequadas ao bom desempenho das atividades;
n) 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;
o) Facilitar a supervisão e a fiscalização da Administração Pública Municipal, permitindo-lhe efetuar acompanhamento in loco e fornecendo,
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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;
p) 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, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;
q) 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;
r) Prestar contas à Administração Pública Municipal, ao término de cada exercício (30 dias) 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;
s) 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;
t) 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.
u) 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;
v) 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.
w) 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;
x) 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;
y) Garantir a manutenção da capacidade técnica e operacional necessária ao bom desempenho das atividades; e
z) Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
1. Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de COLABORAÇÃO, neste ato fixado em 12 (doze) parcelas de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) cada, serão alocados de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho.
CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
1. 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.
2. Os recursos serão liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira da Administração Pública Municipal, em conformidade com o número de parcelas e prazos estabelecidos 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 de COLABORAÇÃO, ficando condicionada, ainda, ao
cumprimento dos requisitos previstos no art. 48 da Lei nº 13.019/2014.
3. Os recursos transferidos serão utilizados exclusivamente para o pagamento das despesas previstas no Plano de Trabalho, vedada a sua
aplicação em finalidade diversa.
4. 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 Associação Nova Vida e anuência prévia da
Administração Pública Municipal, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.
5. Os recursos da parceria geridos pela Associação Nova Vida 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
1. 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 a Associação Nova Vida:
a) Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos em finalidade diversa da estabelecida no Plano de Trabalho;
b) Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade publica 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
c) 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, salvo quando autorizado o pagamento em espécie.
III – Caso os recursos transferidos não sejam utilizados no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o Termo de COLABORAÇÃO deverá ser
rescindido, salvo quando houver execução parcial do objeto, desde que previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pela
Administração Pública Municipal.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES
1. A Associação Nova Vida 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.
2. A Associação Nova Vida deverá 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.
3. Para fins de comprovação das despesas, a Associação Nova Vida deverão 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.
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CLÁUSULA OITAVA – DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
1. 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 ser registradas no sistema
de prestação de contas.
2. 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.
3. 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 no sistema de prestação de contas e
com visitas in loco.
4. 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, hipótese em que a Associação Nova Vida
deverá ser previamente notificada, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis anteriores à realização da visita.
5. Sempre que houver visita técnica in loco, o resultado será circunstanciado em relatório de visita técnica in loco, que será registrado no
sistema de prestação de contas e enviado a Associação Nova Vida para conhecimento, esclarecimentos e providências e poderá ensejar a
revisão do relatório, a critério do órgão ou da entidade da Administração Pública Municipal.
6. 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
1. O prazo de vigência deste Termo de COLABORAÇÃO será de 01/07/2021 até 30/06/2022, 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 Associação Nova Vida 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:
a) Alteração do Plano de Trabalho sugeridos pela Administração Pública Municipal para aperfeiçoamento dos processos e dos resultados
previstos;
b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do Plano de Trabalho; e
c) ampliação de metas e etapas com aumento das quantidades inicialmente previstas no Plano de Trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO
1. 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 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.
2. Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de Trabalho, desde que submetidos pela Associação Nova Vida
provados previamente pela autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1. A Associação Nova Vida prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos, 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 terceira
parcela sem a devida prestação de contas da primeira e assim sucessivamente.
2. As prestações de contas observarão as regras previstas nos arts. 63 a 72 da Lei 13.019/2014, além das cláusulas constantes deste Termo
de COLABORAÇÃO e do Plano de Trabalho.
3. As prestações de contas apresentadas pela Associação Nova Vida, deverá 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.
4. Para fins de prestação de contas a Associação Nova Vida, 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:
a) demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas;
b) descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
c) os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros;
d) os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver;
e) informações sobre os impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
f) 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;
g) informações sobre a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto;
h) justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas, quando for o caso e as medidas para ajustamento.
II - Relatório de Execução Financeira:
a) balancete contendo a relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da
observância do plano de trabalho;
b) comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver;
c) extrato da conta bancária específica;
d) memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;
e) relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;
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f) cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da Associação
Nova Vida e do fornecedor e indicação do produto ou serviço;
g) comprovante bancário dos pagamentos realizados.
5. 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.
6. 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.
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.
8. A Associação Nova Vida, 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.
9. O parecer técnico conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão da autoridade competente e poderá concluir pela:
I - aprovação das contas, que ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e das metas da parceria;
II - 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
III - rejeição das contas, que ocorrerá nas seguintes hipóteses:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
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.
10. A Associação Nova Vida 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.
11. Exaurida a fase recursal, a Administração Pública Municipal deverá:
I - no caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, notificar a Associação Nova Vida, as causas das ressalvas; e
II - no caso de rejeição da prestação de contas, notificar a Associação Nova Vida 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.
12. O registro da aprovação com ressalvas da prestação de contas possui caráter preventivo e será considerado na eventual aplicação das
sanções.
13. No caso de rejeição da prestação de contas, 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.
14. 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.
15. O transcurso do prazo definido na anterior, e de sua eventual prorrogação, sem que as contas tenham sido apreciadas:
I - não impede que a Associação Nova Vida 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
1. O presente Termo poderá ser denunciado ou rescindido a qualquer tempo, por qualquer dos participes, desde que comunicada esta
intenção à outra parte no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do
tempo em que perdurar.
2. O Termo de COLABORAÇÃO será rescindido unilateralmente pela Administração Pública Municipal nas seguintes hipóteses:
a) 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.
b) caso haja irregularidade ou inexecução parcial do objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
1. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de COLABORAÇÃO, a Associação Nova Vida, deverá restituir, no
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, os saldos financeiros remanescentes.
2. 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;
III – o valor pelo qual os bens remanescentes foram adquiridos, na hipótese de dissolução da Associação Nova Vida ou quando a motivação
da rejeição da prestação de contas estiver relacionada ao uso ou aquisição desses bens.
3. A inobservância ao disposto nesta Cláusula enseja a instauração de Tomada de Contas Especial, conforme art. 52 da Lei nº 13.019/2014.
4. Os débitos a serem restituídos, pela Associação Nova Vida, será apurado mediante atualização monetária, acrescido de juros equivalentes
à taxa Selic.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
1. Nos termos do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Associação Nova
Vida 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 Associação Nova Vida ressarcir a administração pública pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.
2. 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 Associação Nova Vida não devolvam 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 Associação Nova Vida 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
1. 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 Associação Nova Vida, não sendo permitida sua utilização
em qualquer outra ação que não esteja dentro do escopo do objeto pactuado.
2. Caso a prestação de contas final seja rejeitada, a titularidade dos bens remanescentes permanecerá com a Associação Nova Vida, observados os seguintes procedimentos:
I - não será exigido ressarcimento do valor relativo ao bem adquirido quando a motivação da rejeição não estiver relacionada ao seu uso
ou aquisição; ou
II - o valor pelo qual o bem remanescente foi adquirido deverá ser computado no cálculo do dano ao erário a ser ressarcido, quando a
motivação da rejeição estiver relacionada ao seu uso ou aquisição.
3. Na hipótese de dissolução da Associação Nova Vida 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
1. 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.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
1. Os participes procurarão resolver administrativamente eventuais dúvidas e controvérsias decorrentes do presente ajuste. Não logrando
êxito a solução administrativa, será competente para dirimir as questões decorrentes deste Termo de COLABORAÇÃO o foro da Comarca
de Presidente Getúlio.
E, por assim estarem plenamente de acordo os participes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos no presente instrumento, o qual lido e achado conforme, que vão assinadas pelos participes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou
fora dele.
Vitor Meireles/SC, 28 de junho de 2021.
BENTO FRANCISCO SILVY
PREFEITO MUNICIPAL
AGNALDO ALVES DE SOUZA
Diretor Presidente
ASSOCIAÇÃO NOVA VIDA
CPF nº 029.377.859-05
Testemunha:

Testemunha:

Nome: ORMAEL ERN
CPF: 004.100.749-26

Nome: LUIS CARLOS BOING
CPF: 927.639.609-87
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TERMO DE HOMOLOGAÇAO PP 026/2021 PE

Publicação Nº 3124449

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7917366A5E571E50DE04F8537801B43B1B844682
Pág
1 / 1
MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES
Compras e Contratos
Termo Homologação

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 94 Ano - Minuta - Licitação: 2021 Número Minuta - Licitação: 34 codigoCliente: 94 anoMinuta: 2021 cotaCredenciamento: 0

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão
Para Aquisição de Bens
26/2021
Processo Administrativo: 33/2021

Ao Sr(a). BENTO FRANCISCO SILVY tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela
Portaria nº 303/2020.

Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão nº. 26/2021, o(s) participante(s):

869341 - AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA
Item Produto
1

Unidade Marca

KIT PICK-UP TANQUE RÍGIDO DE 600 LITROS,
PARA COMBATE INCÊNDIO FLORESTAL

UN

RGT CJ
PICKUP 600L

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

3

R$22.000,00

R$66.000,00

Total do Fornecedor:

R$66.000,00

Valor Total:

66.000,00

Vitor Meireles, 28 de junho de 2021

BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04
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Xanxerê
Prefeitura
DECRETO Nº 279/2021

Publicação Nº 3123816

DECRETO N° 279/2021
HOMOLOGA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EDITAL 016/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
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,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a classificação final do Processo Seletivo Simplificado Emergencial, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme
relação anexa, parte integrante desde Decreto, referente ao Edital nº 016/2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Xanxerê/SC, 28 de junho de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 503/2021

Publicação Nº 3123513

PORTARIA Nº 503/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal de Xanxerê - SC
No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Artigo 69 inciso VI, Lei HW 1.775/91 Art. 77, e Decreto
nº AJG nº 186/2016.
RESOLVE
CONCEDER, férias a partir de 22.06.2021 a 06.07.2021, 15 (quinze) dias a Servidora Pública Municipal Sra. ELESSANDRA DA ROSA, brasileira, residente e domiciliada na cidade de Xanxerê - SC, portadora da CI nº 3.451.332 e CPF nº 005.634.909-26, nomeada pelo Decreto
Municipal Nº AM 183/2002 para o cargo de PROFESSOR LICENCIATURA PLENA MODALIDADE ESPORTIVA, com 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer.
As férias referem-se ao período aquisitivo de 03.06.2018 à 02.06.2019.
Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC
Em 22 de Junho de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 504/2021

Publicação Nº 3123645

PORTARIA Nº 504 /2021
REVOGAR PORTARIA Nº 304/2021 DE ATRIBUIÇÃO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE PEDAGÓGICO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal de Xanxerê -SC.,
No uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal Art. 69. Lei Complementar 3755/2011 e a Lei Complementar
4242/2021.
RESOLVE:
REVOGAR, PORTARIA Nº 304/2021 de atribuição da função de Assistente Pedagógica, a partir de 28.06.2021 a Servidora Pública Municipal a
Sra. MARILENE TEREZINHA MARTARELLO BORTOLANZA, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de Xanxerê - SC, portadora do RG
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nº. 1.697.357, CPF nº. 892.232.419-87, nomeada pelo Decreto Municipal Nº BLB 168/10, no cargo de PROFESSSOR MAGISTÉRIO CRECHE,
reenquadrada no cargo de PROFESSOR com 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Determinar, que a mesma desempenhe suas funções de origem, na Secretaria Municipal de Educação.
O deferimento atende ao ofício Nº 226/2021, datado de 23.06.2021.
Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ, SC.
Em 23 de Junho de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 505/2021

Publicação Nº 3123667

PORTARIA Nº 505/2021
ATRIBUIR FUNÇÃO DE ASSISTENTE PEDAGÓGICO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal de Xanxerê -SC.,
No uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal Art. 69. Lei Complementar 3755/2011 e a Lei Complementar
4242/2021.
RESOLVE:
ATRIBUIR a partir de 28.06.2021, a função de Assistente Pedagógica a Servidora Pública Municipal a Sra. SUZANA MARCHI, brasileira,
residente e domiciliada nesta cidade de Xanxerê - SC, portadora do RG nº. 3.720.364, CPF nº. 020.473.279-46, nomeada pelo Decreto
Municipal Nº BLB 208/2011, no cargo de PROFESSSOR MAGISTÉRIO CRECHE, reenquadrada no cargo de PROFESSOR com 40 (quarenta)
horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
O deferimento atende ao ofício Nº 227/2021, datado de 23.06.2021.
Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ, SC.
Em 23 de Junho de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 506/2021

Publicação Nº 3123707

PORTARIA Nº 506/2021
ATRIBUIR FUNÇÃO DE ASSISTENTE PEDAGÓGICO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal de Xanxerê -SC.,
No uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal Art. 69. Lei Complementar 3755/2011 e a Lei Complementar
4242/2021.
RESOLVE:
ATRIBUIR a partir de 05.07.2021, a função de Assistente Pedagógica a Servidora Pública Municipal a Sra. GISELI CRISTINA KEMPFER,
brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de Xanxerê - SC, portadora do RG nº. 4.121.437 e CPF nº. 041.271.749-27, nomeada pelo
Decreto Municipal Nº BLB 038/10, no cargo de PROFESSSOR MAGISTÉRIO CRECHE, reenquadrada no cargo de PROFESSOR com 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
O deferimento atende ao ofício Nº 228/2021, datado de 23.06.2021.
Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ, SC.
Em 23 de Junho de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3123753

PORTARIA Nº 507/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
OSCAR MARTARELLLO
Prefeito Municipal de Xanxerê - SC
No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Artigo 69 inciso VI, Lei HW 1.775/91 Art. 77, e Decreto
nº AJG nº 186/2016.
RESOLVE
CONCEDER, férias a partir de 05.07.2021 a 14.07.2021, 10 (dez) dias a Servidora Pública Municipal Sra. CLARICE BEATRIZ SERENA, brasileira, residente e domiciliada na cidade de Xanxerê - SC, portadora do RG nº 3.208.440 e CPF nº 949.163.819-04, nomeada pelo Decreto
Municipal nº AM 111/2002, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, com 40 (quarenta) horas semanais, nomeada pelo Decreto Municipal
Nº 264/2019 para o cargo comissionado de DIRETORA DE TRÂNSITO E ENGENHARIA DE TRAFEGO, vinculada a Secretaria Municipal de
Obras, Transportes e Serviços.
As férias referem-se ao período aquisitivo de 03.05.2020 a 02.05.2021.
Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC
Em 23 de Junho de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 508/2021

Publicação Nº 3123876

PORTARIA Nº 508/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
OSCAR MARTARELLLO
Prefeito Municipal de Xanxerê - SC
No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Artigo 69 inciso VI, Lei HW 1.775/91 Art. 77, e Decreto
nº AJG nº 186/2016.
RESOLVE
CONCEDER, férias a partir de 07.07.2021 a 05.08.2021, 30 (trinta) dias a Servidora Pública Municipal Sra. LOURDES MOSCON BORGES,
brasileira, residente e domiciliada na cidade de Xanxerê - SC, portadora do RG nº 2.463.435-2 e CPF nº 800.516.509-91, nomeada pelo
Decreto Municipal Nº AM 270/07, no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS ESCOLARES, com 40 (quarenta) horas semanais, lotada na
Secretaria Municipal de Educação.
As férias referem-se ao período aquisitivo de 03.09.2019 a 02.09.2020.
Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC
Em 23 de Junho de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 509/2021

Publicação Nº 3123904

PORTARIA Nº 509/2021
REVOGAR PORTARIA Nº RH-AM 144/2018.
OSCAR MARTARELLLO
Prefeito Municipal de Xanxerê - SC
No uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal Artigos 69 inciso VI e VIII e Lei nº HW 1.775/91, Lei Complementar nº AM 2907/06 e Lei Complementar nº BLB 3376/2011.
RESOLVE
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REVOGAR PORTARIA Nº RH-AM 144/2018, da Servidora Pública Municipal Sra. LOURDES MOSCON BORGES, brasileira, residente e domiciliada na cidade de Xanxerê - SC, portadora do RG nº 2.463.435-2 e CPF nº 800.516.509-91, nomeada pelo Decreto Municipal Nº AM 270/07,
no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS ESCOLARES, com 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC
Em 23 de Junho de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 510/2021

Publicação Nº 3123917

PORTARIA Nº 510/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
OSCAR MARTARELLLO
Prefeito Municipal de Xanxerê - SC
No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Artigo 69 inciso VI, Lei HW 1.775/91 Art. 77, e Decreto
nº AJG nº 186/2016.
RESOLVE
CONCEDER, férias a partir de 24.06.2021 a 03.07.2021, 10 (dez) dias a Servidora Pública Municipal Sra. CLECI MARIA DOS SANTOS, brasileira, residente e domiciliada na cidade de Xanxerê - SC, portadora do RG nº 1.695.553 e CPF nº 656.022.269-15, nomeada pelo Decreto
Municipal JB nº 580/94, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, com 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal
de Agricultura e Políticas Ambientais.
As férias referem-se ao período aquisitivo de 01.12.2020 a 30.11.2021.
Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC
Em 23 de Junho de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 511/2021

Publicação Nº 3123934

PORTARIA Nº 511/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
OSCAR MARTARELLLO
Prefeito Municipal de Xanxerê - SC
No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Artigo 69 inciso VI, Lei HW 1.775/91 Art. 77, e Decreto
nº AJG nº 186/2016.
RESOLVE
CONCEDER, férias a partir de 28.06.2021 a 12.07.2021, 15 (quinze) dias, a Servidora Pública Municipal Sra. ALINE MENEGAS DE VICENTIN,
brasileira, residente e domiciliada na cidade de Xanxerê - SC, portadora do RG nº 5.519.450 e CPF nº 095.682.149, nomeada pelo Decreto
Municipal Nº AM 198/2017, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, com 40 (quarenta) horas semanais, vinculada a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços.
As férias referem-se ao período aquisitivo de 03.07.2018 a 02.07.2019.
Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC
Em 24 de Junho de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 3125137

PORTARIA Nº 512/2021
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal de Xanxerê - SC
No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Artigo 69 inciso VI, Lei HW 1.775/91 Art. 77, e Decreto
nº AJG nº 186/2016.
RESOLVE
CONCEDER, férias a partir de 29.06.2021 a 18.07.2021, 20 (vinte) dias ao Servidor Público Municipal Sr. RONALDO LUZZI, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Xanxerê - SC, portador da CI nº 4.244.996 e CPF nº 056.279.919-25, nomeado pelo Decreto Municipal
Nº BLB 089/2011 para o cargo de MOTORISTA, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços e designado pelo Decreto
Municipal Nº 028/2020 para o cargo comissionado de COORDENADOR DE PROTEÇÃO E DE DEFESA CIVIL- FCD, com 40 (quarenta) horas
semanais, vinculado ao Gabinete do Prefeito.
As férias referem-se ao período aquisitivo de 21.03.2019 a 20.03.2020.
Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC
Em 25 de Junho de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal
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Xaxim
Prefeitura
DECRETO 274

Publicação Nº 3123706

DECRETO Nº. 274/2021
“Dispõe Sobre a Suplementação de Dotações Orçamentárias no Orçamento Vigente e da outras providencias”.
EDILSON ANTONIO FOLLE, Prefeito Municipal de Xaxim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal nº. 4.482/21 de 14 de junho de 2021.
DECRETA:
Art. 1° - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.380.000,00 (hum milhão,
trezentos e oitenta mil reais), na seguinte programação de despesa dentro do orçamento vigente:
Código

Unidade

06.01.12.365.1201

Secretaria da Educação e Cultura

Modalidade
4.5.90.00.00

Fonte
01.0001

Projeto atividade
1.007 – Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física de Educação
Infantil
Código
Valor R$
154
1.380.000,00

Art. 2° - Para dar cobertura ao crédito especial serão utilizados recursos de anulação parcial da seguinte programação de despesa:
Código
13.01.28.846.0000
Modalidade
3.1.90.00.00

Unidade
Encargos Gerais do Município
Fonte
01.0000

Projeto atividade
0.001 – Pagamento de Precatórios
Código
136

Valor R$
1.380.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Xaxim (SC), em 22 de junho de 2021.
EDILSON ANTONIO FOLLE
Prefeito Municipal

DECRETO 278

Publicação Nº 3123560

DECRETO Nº. 278/2021
“Dispõe Sobre a Suplementação de Dotações Orçamentárias no Orçamento Vigente e da outras providencias”.
EDILSON ANTONIO FOLLE, Prefeito Municipal de Xaxim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal nº. 4.463/20 de 17 de dezembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), destinado a reforçar as seguintes Dotações Orçamentárias do Orçamento Vigente:
Código
06.01

Funcional
12.365.1201.1.007

Projeto atividade
Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física de Educação Infantil

Modalidade

Fonte

Valor R$

4.4.90.00.00

03.079 – Emendas Parlamentares Impositivas – Trans. do Estado (157)

500.000,00

Art. 2° - Para dar cobertura ao crédito suplementar serão utilizados recursos do Superávit Financeiro da Fonte de Recursos 1079 referente
das Emendas Parlamentares dos Deputado Moacir Sopelsa e Valdir Cobalchini.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Xaxim (SC), em 25 de junho de 2021.
EDILSON ANTONIO FOLLE
Prefeito Municipal

DECRETO 280

Publicação Nº 3124068

DECRETO Nº. 280/2021
“Dispõe Sobre a Suplementação de Dotações Orçamentárias no Orçamento Vigente e da outras providencias”.
EDILSON ANTONIO FOLLE, Prefeito Municipal de Xaxim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal nº. 4463/20 de 17 de dezembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de R$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais), destinado a reforçar
a seguinte Dotação Orçamentária do Orçamento Vigente:
Código
06.01

Funcional
12.361.1201.2.024

Projeto atividade
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

Modalidade

Fonte

Valor R$

3.3.90.00.00

01.001 – Receitas e Transferências de Impostos Educação – (38)

350.000,00

Código
06.01

Funcional
12.365.1201.2.025

Modalidade

Fonte

Valor R$

3.3.90.00.00

01.001 – Receitas e Transferências de Impostos Educação – (53)

150.000,00

Código
06.01

Funcional
12.364.1201.2.071

Modalidade

Fonte

Valor R$

3.3.90.00.00

01.001 – Receitas e Transferências de Impostos Educação – (38)

150.000,00

Projeto atividade
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil – Pré-Escola

Projeto atividade
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creches

Art. 2° - Para dar cobertura ao crédito suplementar serão utilizados recursos do excesso de arrecadação na fonte 1.001 (Recursos Ordinários).
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Xaxim (SC), em 25 de junho de 2021.
EDILSON ANTONIO FOLLE
Prefeito Municipal

DECRETO 281

Publicação Nº 3124063

DECRETO Nº. 281/2021
“Dispõe Sobre a Suplementação de Dotações Orçamentárias no Orçamento Vigente e da outras providencias”.
EDILSON ANTONIO FOLLE, Prefeito Municipal de Xaxim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal nº. 4.481/21 de 14 de junho de 2021.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais), destinado a
reforçar a seguinte Dotação Orçamentária do Orçamento Vigente:
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Código

Unidade

06.01.12.361.1201

Secretaria da Educação e Cultura

Modalidade
4.5.90.00.00

Fonte
01.0001
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Projeto atividade
1.005 – Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental
Código
Valor R$
34
1.200.000,00

Art. 2° - Para dar cobertura ao crédito suplementar serão utilizados recursos de anulação parcial das seguintes programações de despesas:
Código
02.01.04.122.401
Modalidade
3.1.90.00.00
4.4.90.00.00

Unidade
Gabinete do Prefeito

Código
04.01.04.122.402
Modalidade
3.1.90.00.00

Unidade
Secretaria de Administração
Fonte
01.0000

Projeto atividade
2.022 – Manutenção das Atividades Administrativas
Código
Valor R$
07
300.000,00

Código
08.02.20.606.2001
Modalidade
3.3.90.00.00

Unidade
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
Fonte
01.0000

Projeto atividade
2.065 – Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Agropecuário
Código
Valor R$
80
100.000,00

Código
13.01.28.846.0000
Modalidade
3.3.90.00.00
4.6.90.00.00

Unidade
Encargos Gerais do Município
Fonte
01.0000
01.0000

Projeto atividade
0.000 – Amortização da Dívida Municipal
Código
134
135

Fonte
01.0000
01.0000

Projeto atividade
2.020 – Manutenção do Gabinete do Prefeito
Código
01
03

Valor R$
100.000,00
100.000,00

Valor R$
200.000,00
400.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Xaxim (SC), em 25 de junho de 2021.
EDILSON ANTONIO FOLLE
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 0002/2020

Publicação Nº 3125107

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE XAXIM
EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 0002/2020
Objeto: Concessão de benefício (aluguel social), previsto na Lei Municipal nº 3.889/2013, conforme estudo socioeconômico.
Locatário: Município de Xaxim
Locador: Adir Turra
Beneficiário: Jair Correia
Valor Total: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
Vigência: 04/07/2021 a 04/01/2021
Dotações: 3.3.90.36.15.00.00.00 (103/2021)
Xaxim-SC, 29 de junho de 2021. EDILSON ANTONIO FOLLE. Prefeito Municipal
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EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 0004/2020

Publicação Nº 3125115

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE XAXIM
EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 0004/2020
Objeto: Concessão de benefício (aluguel social), previsto na Lei Municipal nº 3.889/2013, conforme estudo socioeconômico.
Locatário: Município de Xaxim
Locador: Inês Menin Cenci
Beneficiário: Dilia Venâncio Fortes
Valor Total: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
Vigência: 04/07/2021 a 04/01/2021
Dotações: 3.3.90.36.15.00.00.00 (103/2021)
Xaxim-SC, 29 de junho de 2021. EDILSON ANTONIO FOLLE. Prefeito Municipal

EXTRATO DO 6° TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 0058/2020

Publicação Nº 3125133

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CAB510F980200E53C70404A6BC0A44696CE9BA77

6° TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL N° 0058/2020

De um lado, O MUNICÍPIO DE XAXIM/SC, pessoa jurídica de direto público interno, inscrito no CNPJ sob nº 82.854.670/0001-30, com sede
administrativa na Rua Rui Barbosa, nº 347, Centro, na cidade de Xaxim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.825-000, neste ato representado
por seu Prefeito Municipal Sr. EDILSON ANTONIO FOLLE, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob nº 509.596.709-04 e portador
da cédula de identidade nº 1.010.359, residente e domiciliado na Linha Florindo Folle, S/N, Interior, na cidade de Xaxim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.825-00, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a empresa PROJEPAV ENGENHARIA E
OBRAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Vicente José Mantelli, nº 511-D, Bairro Engenho Braun na cidade de
Chapecó, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob n° 30.286.218/0001-15, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) Aladir Antônio Picoli, inscrita no CPF/MF sob n° 082.575.579-43 e portador da cédula de identidade n° 4.865.637, denominado simplesmente CONTRATADA,
e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada pelo Processo Licitatório n° 088/2020,
modalidade Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia n° 021/2020.
CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO
Aditivo de prazo para contratação de empresa para Execução de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica na Vila São Jorge, Acesso
ao Distrito Industrial Vila Diadema, conforme operação de crédito com o Banco do Brasil, através de cadastro aprovado no SADIPEM nº
PVL02.001224/2020-71, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com Projeto, Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro
CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente termo aditivo tem sua fundamentação legal no art. 57, da Lei 8.666/93, bem como a minuta do contrato que compõem o Edital
de Licitação e ainda no respectivo contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA JUSTIFICATIVA
Faz-se necessária a prorrogação de prazo afim de dar continuidade ao serviço, conforme solicitação de responsável técnico em anexo.
CLÁUSULA QUARTA: DO NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA
A vigência contratual será de 30 de junho de 2021 a 15 de agosto de 2021
CLÁUSULA QUINTA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.
Assim ajustadas, as partes assinam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor, perante as testemunhas a seguir, para que
produza seus jurídicos efeitos.
Xaxim/SC, 28 de junho de 2021
EDILSON ANTONIO FOLLE
Prefeito de Xaxim

ASSINADO DIGITALMENTE

PROJEPAV ENGENHARIA E OBRAS EIRELI
Contratada

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1695

WILLIAN BATISTA CASAL
OAB/SC-54029 - A
Procurador-Geral
LEANDRO GROMOSKI
119.955.149-00
Testemunha
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Zortéa
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS 23/2021

Publicação Nº 3123905

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 023/2021
Pregão Presencial Nº 07/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA E
PEDIATRIA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
ENTREGA DE ENVELOPES E ABERTURA: Os Envelopes de Propostas e Documentos deverão ser obrigatoriamente protocolados no Setor de
Protocolo até às 09h00min, para abertura da Sessão às 09h05min do dia 09/07/2021 (Sexta - Feira).
CREDENCIAMENTO: Os documentos de Credenciamento deverão vir fora dos envelopes, em cópias autenticadas, em mãos, a serem entregues na hora da abertura da sessão.
MENOR PREÇO UNITÁRIO
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL: Sala de Licitações, junto à Prefeitura, com endereço na Rua Otaviano Oleoni Franceschi, nº. 53,
Centro, Município de Zortéa/SC.
Horário: Das 8h00minàs 12h00min. Dàs13h30min. Às 7h30min. Telefone:(049) 3557-2019
No sítio: www.zortea.sc.gov.br
Zortéa-SC, 28 de Junho de 2021.
Rosane Antunes Pires Infeld
Prefeita Municipal

EXTRATO DE ADITIVOS DE PRAZO 01/2021-075/2020

Publicação Nº 3124328

EXTRATO DE ADITIVOS DE PRAZO
CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO Nº 01/2021-075/2020
CONTRATANTE: Município de Zortéa-SC
CONTRATADO: VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 27.303.137/0001-71
Vigência: 30/06/2021 A 31/08/2021
OBJETO: A presente Tomada de Preços Para Obras e Serviços de Engenharia tem como objeto a contratação de empresa especializada para
execução de Pavimentação Asfáltica e Passeios em trechos da Rua Luiz Togni e Rua Luiz Pedron, no município de Zortéa/SC; Os Serviços
deverão ser executados conforme Memorial Descritivo, Orçamentos, Projetos e Cronograma.
Rosane Antunes Pires Infeld
Prefeita de Zortéa-SC
CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021-139/2019
CONTRATANTE: Município de Zortéa-SC
CONTRATADO: CONSTRUTURA SOLO LTDA
CNPJ: 07.706.125/0001-80
Vigência: 30/06/2021 A 31/08/2021
OBJETO: Constitui objeto da presente Tomada de Preços a contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do Posto de
Saúde, localizado no centro da cidade de Zortéa, Estado de Santa Catarina. Trata-se de um prédio em alvenaria, no pavimento térreo, sobre pilotis, com área existente de 561,60 m² e área a ampliar de 416,25 m². Devidamente descritas nos Anexos que passam a fazer parte
integrante deste Edital independente de transcrição.
Rosane Antunes Pires Infeld
Prefeita de Zortéa-SC
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Publicação Nº 3124207

EXTRATO DE CONTRATO 029/2021 E 030/2021
CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO Nº 00029/2021
CONTRATANTE: Município de Zortéa-SC
CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISAMURES
CNPJ: 07.383.800.0001/88
Vigência: 24/06/2021 A 31/12/2021
OBJETO: ESTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SER OFERECIDO PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CREDENCIADOS AO CISAMURES, ASSEGURADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM CARATER SUPLEMENTAR E COMPLEMENTAR EM
CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS.
Analu Chiamolera Schmidt
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO Nº 00030/2021
CONTRATANTE: Município de Zortéa-SC
CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISAMURES
CNPJ: 07.383.800.0001/88
Vigência: 24/06/2021 A 31/12/2021
VALOR: 26.829,66
OBJETO: ESTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SER OFERECIDO PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CREDENCIADOS AO CISAMURES, ASSEGURADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM CARATER SUPLEMENTAR E COMPLEMENTAR EM
CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS.
Analu Chiamolera Schmidt
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO DE ADITIVO DE ACRÉSCIMO 024/2021

Publicação Nº 3124572

EXTRATO DE CONTRATO DE ADITIVO DE ACRÉSCIMO
CONTRATO PÚBLICO Nº 024/2021
ADITIVO 01/2021-024/2021
CONTRATANTE: Município de Zortéa-SC
CONTRATADA: STARTEC INFORMÁTICA
Vigência: 28/06/2021 à 31/12/2021
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.950,00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 200 HORAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA,
PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA REDE DE COMPUTADORES E SIMILARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTÉA.
Rosane Antunes Pires Infeld
Prefeita de Zortéa-SC
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Associações
AMAVI
QUARTO TERMO ADITIVO ATA 016/2021

Publicação Nº 3123522

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUARTO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 016/2021
Contratante.: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI – CIS AMAVI
Contratada...:ILG COMERCIAL – GRUPO MEDIGRAM
Vigência ....... : Início: 28/06/2021 Término: 27/01/2022
Licitação ...... : PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 2/2020
Objeto .......... : FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO, POR MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DE MEDICAMENTOS
E SUPLEMENTOS ALIMENTARES
Rio do Sul, 28 de junho de 2021
PAULO ROBERTO TSCHUMI
DIRETOR EXECUTIVO
-----------------------------------------------------------------------------

AMMVI
12/2021

Publicação Nº 3124131

RESOLUÇÃO nº 12/21
Regulamenta a realização de eventos, reuniões, palestras e afins na sede da AMMVI enquanto perdurar a pandemia causada pelo Novo
Coronavírus.
KLEBER EDSON WAN-DALL, Presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Estatuto Social; e
Considerando-se:
a) a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro
de 2020, em decorrência da infecção humana por SARS-COV-2 (COVID-19);
b) a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em
decorrência da infecção humana pelo SARSCOV-2 (COVID-19);
c) a Portaria SES nº 454 de 30/04/2021, que autoriza a retomada, de forma gradual e monitorada, dos eventos corporativos na modalidade
de Congressos, Palestras, Seminários e afins, no Estado de Santa Catarina, considerando a Avaliação do Risco Potencial para COVID-19 nas
Regiões de Saúde;
RESOLVE:
Art. 1º - Regulamentar a realização de reuniões, palestras e demais eventos presenciais na sede da Associação, conforme preconiza a
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, através da Portaria SES nº 454 de 30/04/2021, enquanto perdurar a pandemia causada
pelo Novo Coronavírus.
Art. 2º - Para os fins desta Resolução, consideram-se os seguintes espaços para realização de eventos na Associação:
I – Auditório Lino Gr-tzmacher: espaço com capacidade máxima de 60 (sessenta) pessoas na plateia e 10 (dez) pessoas no palco;
II – Sala Vale Europeu: espaço com capacidade máxima de 21 (vinte e uma) pessoas;
III – Sala de apoio: espaço com capacidade máxima de 13 pessoas;
§ 1º - Em todos os eventos deve ser respeitada a ocupação máxima dos espaços, bem como a disposição das cadeiras, sendo vedado o
uso dos assentos com bloqueio.
§ 2º - Os espaços mencionados neste artigo estão disponíveis à Associação, aos Consórcios parceiros e às prefeituras associadas; sendo que
a cessão para eventos de outras entidades parceiras da AMMVI deverá ser aprovada pelo Diretor Executivo caso a caso.
Art. 3º - Os responsáveis pelos eventos realizados na sede da Associação devem:
I – Garantir que a ocupação máxima do espaço não será excedida;
II – Proibir a entrada e participação de pessoas com sintomas gripais (tosse seca ou produtiva, dor no corpo, dor de garganta, congestão
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nasal, dor de cabeça, febre e/ou falta de ar), bem como orientá-las a procurar um serviço de saúde;
III – Garantir que todos os participantes façam a higiene das mãos com álcool a 70% ao adentrar o espaço, bem como incentivar a higiene
das mãos de forma constante durante o evento;
IV – Garantir que todos os participantes façam o uso de máscara de proteção durante todo o período de realização do evento, sendo permitida a retirada apenas quando forem ingerir alimentos ou bebidas;
V – Disponibilizar lista de presença para assinatura, onde deverá constar nome, entidade que representa, município de origem e o telefone
de contato dos participantes, a fim de possibilitar a investigação de casos, rastreamento e monitoramento de contatos que possam estar
relacionados ao evento;
VI – Estimular que seja mantido o distanciamento social entre os participantes durante todo o evento;
VII – Manter as portas e janelas do espaço abertas durante toda a realização do evento, visando maior renovação do ar;
Art. 3º - Está vedada a disponibilização de alimentos, garrafas térmicas, colheres para café e chá ou outros utensílios em balcões para
acesso coletivo, exceto em eventos que contarem com a participação de prefeitos (as).
§ 1º - Os itens citados no caput deste artigo somente poderão ser disponibilizados de forma individual, devendo ser designada pessoa
específica para servir os participantes.
§ 2º - Caso haja coffee break, este deverá ser servido em kits individuais (lunch in box) a cada participante.
Art. 3º - No caso de eventos com compartilhamento de microfones, estes deverão ser higienizados a cada uso.
Art. 4º - Os eventos deverão ser realizados respeitando o horário de funcionamento da Associação, sendo este das 8h às 12h e das 13h às
17h, de segunda à sexta-feira, exceto em feriados.
Art. 5º - Casos omissos deverão seguir os regramentos da Portaria SES nº 454 de 30/04/2021 ou outra que vier a substituí-la.
Art. 6º - Havendo decisão a nível municipal, estadual ou nacional acerca da proibição de eventos presenciais, os efeitos desta Resolução
estarão suspensos até segunda ordem.
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor em 1º de julho de 2021, revogadas as disposições em contrário.
Blumenau - SC, em 24 de junho de 2021; 51º Ano de Fundação.
KLEBER EDSON WAN-DALL
Presidente da AMMVI

CONTRATO 17/2021

Publicação Nº 3124136

CONTRATO Nº 17/2021
As partes, de um lado a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AMMVI, com sede na Rua Alberto Stein, 466, bairro
Velha, em Blumenau (SC), inscrita no CNPJ sob o no 83.779.413/0001-43, neste ato representada pelo seu Secretário Executivo o Sr. José
Rafael Correa, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro a empresa INFORMATICA HOJE EIRELI, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nº 17.878.215/0001-02, com sede na Rua Bahia, 6208, Salto, Blumenau, SC, CEP 89.032-001, neste ato representado
pelo seu administrador, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, convencionam e contratam o adiante discriminado:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto:
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de hardwares para a o departamento de arquitetura e engenharia da CONTRATANTE, de
acordo com as especificações e disposições contidas na proposta datada de 19/05/2021 as quais independentemente de transcrição ficam
fazendo partes integrante e inseparável deste instrumento.
São objeto da presente contratação o fornecimento dos seguintes itens:
Qtde

Descrição

Vl.unit

Valor Total

05

Mouse Optico USB M110 Silent Azul Logitech

R$ 41,90

R$ 209,50

01

Monitor Acer 27 LED V7AA (HDMI/VGA/HP Out/Speaker/Ajuste de altura e Inc/1920x1080 Full

R$ 1.483,50

R$ 1.483,50

05

TECLADO
MODELO: KARURA ABNT2 (K502)

R$ 198,00

R$ 990,00

TOTAL

R$ 2.683,00

CLÁUSULA SEGUNDA – Do prazo e regime de execução:
2.1. O início do fornecimento dar-se-á imediatamente após a assinatura do contrato, de acordo com as ordens de fornecimento emitidas
pela CONTRATANTE, devendo se concluir durante o exercício financeiro de 2021 podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos
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ou aditado conforme necessidade e dentro das limitações previstas em Regulamento próprio, a critério da CONTRATANTE e mediante justificativa, conforme Resolução 12/2016 de 08 de dezembro de 2016.
2.2. A CONTRATADA se obriga a prestar assistência técnica gratuita para o objeto deste contrato, bem como dar garantia pelo prazo regulamentar.
2.3. O CONTRATADO também se responsabilizará pela troca do produto se dentro de 08 (oito) dias úteis da compra/contratação, for constatado defeito/vicio de fabricação.
2.4. Ocorrendo defeito ou vicio nos produtos, constatado ou reclamado até o final da garantia, o mesmo deverá ser substituído pelo CONTRATADO em até 30 (trinta) dias, não sendo o vício/defeito sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o CONTRATANTE exigir,
alternativamente a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou a restituição imediata da quantia
paga.
2.5. Os quantitativos previstos no objeto deste Contrato são estimativos para o exercício, sendo que o fornecimento se dará em parcelas,
em conformidade com as necessidades da CONTRATANTE, sem garantia de execução integral.
CLÁUSULA TERCEIRA – Da garantia dos produtos
3.1. O prazo de garantia dos produtos será de, no mínimo, três meses, contado(s) do seu recebimento.
3.2. Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta condição, a CONTRATADA deverá complementar a garantia
do produto ofertado pelo tempo restante.
CLÁUSULA QUARTA – Do Preço e das Condições de Pagamento:
4.1. O valor total deste Contrato, para efeitos financeiros, fiscais, civis e administrativos, será de R$ 2.683,00 (dois mil seiscentos e oitenta
e três reais), de conformidade com a proposta da CONTRATADA e da previsão de despesa previamente autorizada.
4.2. O pagamento será efetuado, até o décimo dia útil do mês seguinte ao de referência dos serviços prestados, mediante a apresentação
de Nota Fiscal de Prestação de Serviços, acompanhado de relatório, devidamente conferido e aprovado pelo gestor do contrato, mediante
boleto bancário que não poderá ser negociado com outro banco.
4.3. Incidirá sobre o valor total da(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s), os tributos decorrentes de expressa disposição legal, com as retenções
na fonte, se for o caso.
CLÁUSULA QUINTA – Dos Recursos para Atender as Despesas:
5.1. As despesas decorrentes deste instrumento têm previsão de custeio no Plano Anual de Aplicação da CONTRATANTE, aprovado por sua
Assembleia Geral para o exercício de 2021, com recursos ordinários.
CLÁUSULA SEXTA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
6.1 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por agente da CONTRATANTE, a qual será também, responsável pelo recebimento dos serviços, avaliação e aceite.
6.2 - Fica delegado atribuição ao empregado da CONTRATANTE, Sr. MIGUEL, para acompanhar a execução deste contrato, inclusive procedendo ao controle das atividades no atendimento do objeto deste instrumento.
6.3 - Ocorrendo o afastamento do Gestor designado, o CONTRATANTE designará, outro que os substitua.
6.4 - Fica estabelecido como preposto da CONTRATADA, Sr. MONICA, que será responsável em coordenar a execução do contrato.
6.5 - A CONTRATANTE não será responsável por eventual prejuízo sofrido e/ou causado pelos profissionais da CONTRATADA em decorrência
deste contrato, bem como não terá qualquer responsabilidade por eventuais danos e/ou encargos fiscais, trabalhistas, civis, securitários e/
ou sociais relacionados com a execução do objeto contratual pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – Do Fundamento Legal:
7.1. A presente contratação funda-se no Código Civil, CDC e no artigo 6, I, da Resolução AMMVI nº 12/16, e alterações posteriores, e demais
dispositivos legais aplicáveis.
CLÁUSULA OITAVA – Da Responsabilidade da CONTRATADA:
8.1. Sem prejuízo das demais responsabilidades previstas e/ou decorrentes deste contrato, a CONTRATADA também se responsabiliza:
I - A repor, a suas expensas, todo e qualquer quantidade de produto entregue em desconformidade com este contrato, bem como pela
cobertura de garantia durante o prazo estabelecido;
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II – A cumprir com as exigências legais para transporte e fornecimento do produto, responsabilizando-se por todos os encargos correspondentes, inclusive fiscais, trabalhistas, fretes, licenciamento, etc.;
III – Exclusivamente, pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, por culpa sua ou de qualquer de
seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros que lhe
venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento deste contrato.
CLAUSULA NONA – Da Rescisão e das Penalidades:
9.1. O presente Instrumento de Contrato será rescindido, a critério da CONTRATANTE, independente de Interpelação Judicial ou Notificação
Judicial/Extrajudicial, em qualquer fase de execução, sem que a CONTRATADA tenha direito à indenização de qualquer espécie quando:
a) Ocorrer descumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, salvo se a CONTRATANTE optar pela aplicação de multa prevista
neste instrumento;
b) A CONTRATADA transferir a terceiros no todo ou em parte, a execução dos fornecimentos objeto do presente Instrumento, sem prévio
consentimento por escrito da CONTRATANTE;
c) Ocorrer a dissolução ou liquidação ou ter sido decretado à falência da CONTRATADA, uma vez consumada a impossibilidade de recuperação judicial.
9.2. Reserva-se, ainda, à CONTRATANTE, o direito de rescindir o presente Instrumento de Contrato, no todo ou em parte, mediante aviso
prévio por escrito com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, sem que lhe seja imposta quaisquer multas e/ou indenização.
9.3. Convindo às Partes, poderá o presente Instrumento de Contrato ser rescindido por mútuo acordo, desde que esta rescisão não traga
prejuízo à CONTRATANTE.
9.4. Quaisquer que sejam as hipóteses de rescisão do presente Instrumento de Contrato fica a CONTRATADA responsável pelo cumprimento
das obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias/sociais dela decorrentes.
9.5. Havendo pendências, as Partes definirão, mediante Termo de Encerramento do Contrato, as responsabilidades de cada uma das Partes
pelo cumprimento do objeto do presente Instrumento de Contrato.
9.6. A parte que infringir quaisquer das cláusulas ou condições deste contrato ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor total
do contrato, bem como perdas e danos e correção monetária com base no INPC ou outro índice que venha a substituí-lo.
CLÁUSULA DÉCIMA – Do Foro:
10. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Blumenau/SC a fim de dirimir qualquer ação oriunda do presente contrato.
Por ser vontade das partes e prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento particular, assinado pelas partes contratantes.
Blumenau/SC, 10 de junho de 2021.
CONTRATANTE
AMMVI
CONTRATADO
INFORMATICA HOJE EIRELI
GESTOR DO CONTRATO
PREPOSTO
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Consórcios
AGIR
AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021

Publicação Nº 3124613

AUTORIZAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática.
Afigurando-me que a contratação é legal, com base no Artigo 24, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com Artigo 17, Parágrafo
Único da Lei Federal n° 11.107/2005, AUTORIZO o procedimento de que se cogita, objetivando a contratação de dispensa de licitação por
valor conforme a aquisição de bens em favor da seguinte empresa:
Descrição do item:
Aquisição de equipamentos de informática.
Aquisição de equipamentos de informática.

Fornecedor:
INFOARQ INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ n° 13.375.021/0001-33
BLU COMPUTADORES LTDA, CNPJ n° 10.271.694/0001-55

Valor total:
R$ 17.191,00
R$ 749,50

Ordeno que se proceda a realização do respectivo contrato e/ou empenho e a publicação do objeto mencionado, como condição de sua
eficácia.
Sigam-se os ulteriores termos.
Blumenau (SC), em 28 de junho de 2021.
HEINRICH LUIZ PASOLD
Diretor Geral da AGIR.

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021

Publicação Nº 3124657

EXTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 060/2021.
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática.
CONTRATADO: INFOARQ INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ n° 13.375.021/0001-33 e BLU COMPUTADORES LTDA, CNPJ n° 10.271.694/000155
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 17.940,50 (dezessete mil novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos).
DATA VIGÊNCIA: 31/12/2021.
BASE LEGAL: Artigo 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, combinado com o Artigo 17, Parágrafo Único da Lei Federal n° 11.107/2005.
Blumenau (SC), em 28 de junho de 2021.
HEINRICH LUIZ PASOLD
Diretor Geral da AGIR.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - AGIR

Publicação Nº 3124651

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática.
Afigurando-me que a contratação é legal, com base no Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 17, Parágrafo Único da Lei Federal n° 11.107/2005, RATIFICO os atos do procedimento em favor das empresas INFOARQ INFORMÁTICA LTDA ME,
CNPJ n° 13.375.021/0001-33 e BLU COMPUTADORES LTDA, CNPJ n° 10.271.694/0001-55, para aquisição de equipamentos de informática.
E, ordeno que se proceda a realização dos respectivos contratos, bem como a publicação do objeto supramencionado, para sua eficácia.
Sigam-se os ulteriores termos.
Blumenau (SC), em 28 de junho de 2021.
HEINRICH LUIZ PASOLD
Diretor Geral da AGIR.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1703

CIMVI
LICITAÇÃO Nº 002/2021 - INTIMAÇÃO Nº TP-002/2021/004 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NO TEXTO
ANTERIOR

Publicação Nº 3123640

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI
PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação nº 002/2021
Tomada de Preços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS DE
CONTENÇÃO, OBRA DE ARTE ESPECIAL E ESTUDOS AMBIENTAIS DA LIGAÇÃO VIÁRIA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE INDAIAL (RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA) E ASCURRA (RUA INDAIAL), PERFAZENDO UM TOTAL DE 11 KM DE EXTENSÃO | 24.05.2021
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
RECORRENTE: GREIDE ENGENHARIA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 00.894.553/0001-35, com sede
na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 999, Bairro dos Estados, na cidade de Indaial – Estado de Santa Catarina.
Intimação nº TP-002/2021/004
A Comissão de Processo Licitatório, designada pela Resolução nº 442 de 01/01/2021, intima a empresa IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA da interposição de Recurso Administrativo pela licitante acima identificada, para que, querendo e tempestivamente, no prazo de cinco (05) dias úteis, contados do recebimento da presente, apresentem suas contrarrazões, sob pena de preclusão.
Informamos que o processo administrativo licitatório encontra-se com vista aberta para consulta às empresas intimadas, na sede do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ, no endereço constante do edital de licitação.
Timbó, 25 de Junho de 2021.
Patricia Barbaresco James Schmitt André Moro da Silva
Presidente Secretário Membro

LICITAÇÃO Nº 004/2021 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Publicação Nº 3123630

Termo de Adjudicação
Processo n°: 4/2021
Licitação n°: 4/2021
Modalidade: 21 - Pregão Presencial
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE DISPOSIÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E ACESSOS DA CENTRAL DE RESÍDUOS DO CIMVI
Ultrapassada a fase de habilitação deste pregão, e considerando o fato de que o representante legal presente à sessão pública por videoconferência não manifestou interesse em recorrer do resultado deste pregão, adjudico o seu objeto à(s) seguinte(s) licitante(s):
Vencedores
Nome
OURO PRETO MINERACAO LTDA

Itens
1, 2, 3, 4, 5

R$201.792,00 (duzentos e um mil e setecentos e noventa e dois reais)

É o parecer, s.m.j.Timbó, SC, 25 de junho de 2021.
PATRICIA BARBARESCO
Pregoeira
Resolução n° 443/2021
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LICITAÇÃO Nº 004/2021 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Publicação Nº 3123628

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CIMVI
Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação

Pág

1 / 1

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 11486 Ano - Minuta - Licitação: 2021 Número Minuta - Licitação: 4 codigoCliente: 11486 anoMinuta: 2021 cotaCredenciamento: Não

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial
Para Aquisição de Bens
4/2021
Processo Administrativo: 4/2021

Ao Sr(a). tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Resolução nº 443/2021.
Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão Presencial nº. 4/2021, o(s) participante(s):

28738 - OURO PRETO MINERACAO LTDA
Item Produto
1
RACHÃO - FAIXA DE GRANULOMETRIA (125 MM A 450
MM). PEDIDO MÍNIMO 100TON. FRETE CIF.
2
RACHÃOZINHO (BRITA 4)
3
BICA CORRIDA DE GRANITO - MATERIAL COM
DIÂMETRO MÁXIMO DE 0,50 MM E ABRASÃO LOS
ANGELES DE 50% DE DESGASTE. PEDIDO MÍNIMO
100TON. FRETE CIF.
4
BRITA DE GRANITO Nº 1 - MATERIAL COM DIÂMETRO
MÁXIMO DE 19,0 MM, MÓDULO DE FINURA DE 6,97 E
ABRASÃO LOS ANGELES DE 36% DE DESGASTE.
USADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EDIFICAÇÕES
DE PRÉDIOS, COLUNAS, VIGAS E LAJES E EM USINAS
DE CONCRETO PARA FABRICAÇÃO DO CONCRETO
CONVENCIONAL E BOMBEADO. PEDIDO MÍNIMO
20TON. FRETE CIF.
5
PEDRISCO DE GRANITO - MATERIAL COM DIÂMETRO
MÁXIMO DE 9,5 MM, MÓDULO DE FINURA DE 5,39 E
ABRASÃO LOS ANGELES DE 46% DE DESGASTE.
USADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: MATERIAL DE
ATERRAMENTO PARA CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA,
CONCRETO DE ENVELOPAMENTO, DECANTAÇÃO DE
FUNDO DE FOSSA SÉPTICA, FILTRO DE PISCINA,
CISTERNA. PEDIDO MÍNIMO 20TON. FRETE CIF.

Unidade
TONELADA

Marca

Qtde
3.040

Valor Unitário
R$40,37

Valor Total
R$122.724,80

TONELADA
TONELADA

880
880

R$40,37
R$41,52

R$35.525,60
R$36.537,60

TONELADA

80

R$43,85

R$3.508,00

TONELADA

80

R$43,70

R$3.496,00

Total do Fornecedor:

R$201.792,00

Timbó, 25 de junho de 2021.

FERNANDO TOMASELLI
Diretor Executivo do CIMVI

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04
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REVOGAÇÃO AUA N° 34/2018

Publicação Nº 3123926

Ofício nº 7.813/2021

Timbó, 17 de junho de 2021.
À
ESTAMPARIA VINCI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
06.313.434/0001-28, com sede na Rodovia Augusto Hasse, nº 460, Bairro Benedito, em Indaial/SC,
CEP 89.084-440.
PROCURADOR:

DOUGLAS ANDREY PEDRON, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 080.547.439-04, com endereço na
rua Amazonas, nº 139, Bairro dos Estados, em Indaial/SC, CEP 89.086-740.
Nesta,

Referência: Recurso Administrativo nos autos do processo de licenciamento ambiental
simplificado (Autorização Ambiental nº 34/2018)
Cód. Ativ. Res. CONSEMA nº 99/2017 – 25.20.00
Protocolo CIMVI nº 586/2018
Protocolo Prefeitura de Indaial nº 6.645/2018

Através do presente o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita no CNPJ nº
03.111.139/0001-09, Departamento Ambiental, com sede na Rua Tupiniquim, nº 1.070, Bairro
Araponguinhas, em Timbó, Santa Catarina, CEP 89.120-000, em parceria técnico-jurídica com o
MUNICÍPIO DE INDAIAL, vem, com referência ao processo de licenciamento mencionado em
epígrafe expor e requerer o que segue:
Em 25 de março de 2021 o Município de Indaial suspendeu a AuA nº 34/2018, utilizando
como fundamento as argumentações tecidas no Ofício CIMVI nº 6.934/2021.
Por sua vez o requerente apresentou documentos para continuidade do feito deixando
novamente de apresentar as “análises de entrada e saída dos efluentes na ETE para comprovação da
eficiência do tratamento e relatório técnico dos controles ambientais existentes, conforme Ofícios
CIMVI nº 4.383/2020, 5.204/2020, 5.463/2020, 5.613/2020 e 5.859/2020”. Em sua manifestação o
mesmo afirmou não possuir tais elementos.
Diante de tais motivos houve decisão do órgão municipal licenciador, REVOGANDO a AuA
nº 34/2018.
Desta decisão a empreendedora insurge-se postulando a reversão do ato, com a manutenção da
AuA expedida, sustentando, em apertada síntese que: a) a responsabilidade ambiental é objetiva e com
base na Lei Nacional nº 6.938/81 (PNMA) não haveria fundamento para a penalização da recorrente; b)
que encaminhou os documentos e estudos solicitados pelo órgão de assessoramento técnico ambiental
sendo que diante das alterações realizadas no empreendimento o mesmo passou a cumprir com as
condicionantes estabelecidas na licença ambiental; c) que o caso seria de aplicação de advertência e não
de revogação.
O recurso não comporta provimento.
De início cabe mencionar que a revogação da licença ambiental simplificada não é ato de
penalização. Aliás, de uma breve leitura da Lei Nacional nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e do
_____________________________ Página 1 de 5_________________________________
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Decreto Nacional nº 6.514, de 22 de julho de 2008, pode-se constatar que não houve qualquer sanção
aplicada a requerente nos autos do presente processado o que, contudo, não impede que em exercício de
fiscalização, o órgão ambiental municipal promova a aplicação das penalidades que entender cabíveis,
sem prejuízo de remessa ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina para adoção das medidas
aplicáveis na espécie e também da reparação ambiental, em sendo o caso.
É de bom alvitre que embora a recorrente afirme que apresentou todos os documentos e
informações necessários à regular instrução do feito bem como empreendeu as alterações necessárias
junto ao empreendimento para o fim de adequar a atividade aos parâmetros exigidos pela legislação
ambiental, da análise detida dos autos do processo ambiental constata-se facilmente que tais afirmações
são inverídicas.
Também é desnecessário afirmar que os prazos fixados na licença ambiental expedida pelo
órgão ambiental independem de prévia cientificação da empreendedora para seu cumprimento, até
mesmo por se tratarem de condicionantes cuja ciência acerca da responsabilidade pela sua efetiva e
tempestiva execução já ocorrera por ocasião do recebimento da própria AuA.
Ademais, não só prazos deixaram de ser cumpridos, mas, também, as próprias condições
materiais para o regular exercício da atividade de acordo com os estudos que foram apresentados pela
própria recorrente, o cronograma que a mesma propôs e também as determinações apontadas pela
equipe técnica ambiental que restaram devidamente consignadas no ato administrativo revogado.
Ressalto, por oportuno, que o processo de licenciamento ambiental deve ser conduzido com
base em princípios da maior envergadura, dentre os quais o do desenvolvimento econômico sustentável,
sendo que ações como as praticadas pela recorrente não se coadunam com os propósitos do
licenciamento, tampouco com os ideais de probidade e honestidade que se esperam de qualquer um.
Registro que foram inúmeras tentativas de obter da recorrente o cumprimento tempestivo das
suas obrigações, assim como a regular e adequada operação de acordo com as mínimas diretrizes e
normativas que tratam da proteção ao meio ambiente que, como é cediço, é direito de TODOS.
A título exemplificativo, no e-mail encaminhado pela recorrente ao órgão de assessoramento
técnico ambiental em 16/04/2021, a mesma, através de seu consultor, textualmente afirma que:
“Item 2. Reapresentar as análises.
R: Segue anexo cadeia de custódia, os resultados eram para terem sido entregues na data de
16/04/2021, até o momento, os resultados não foram encaminhados pelo laboratório. [...]”
Ou seja, é de plena ciência da recorrente que além de não cumprir com as condições materiais
para o regular desempenho de suas atividades, também não vinha cumprindo prazos. Saliento que o
apanhado acima é apenas uma das inúmeras inconformidades encontradas durante o transcurso do
processo de licenciamento e vigência da AuA.
Acerca da substituição da revogação da AuA por uma penalidade de advertência, reitera-se o
que foi dito acima, sugerindo-se a recorrente e a seu consultor uma leitura atenta das normas que tratam
do licenciamento ambiental bem como da aplicação de sanções, até mesmo porque, a continuar a
operação do empreendimento sem o devido licenciamento, é muito provável que o estudo de tais
disciplinas seja de grande valor.
Verifica-se que no recurso apresentado, não foram atacados os elementos de fato e de direito
que motivaram o indeferimento do processo e a revogação da licença, ou seja, não foram apresentadas
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as documentações solicitadas, tampouco atacados os motivos que levaram ao indeferimento, não
havendo sequer observância ao princípio da dialeticidade, aplicável por força do art.15 do Código de
Processo Civil. Neste sentido, registro que o recurso é direcionado mais à substituição de penalidades do
que a revogação da licença propriamente dita.
Em situações análogas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já decidiu:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MERA REPRODUÇÃO IPSIS
LITTERIS DAS ALEGAÇÕES LANÇADAS NA CONTESTAÇÃO E ALEGAÇÕES
FINAIS. ARGUMENTOS JÁ ENFRENTADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA. EXEGESE DO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO. Incorre em ofensa ao princípio da dialeticidade o recurso que se limita a
reproduzir literalmente as alegações já lançadas e enfrentadas em primeira instância,
bem como deixa de se contrapor aos fundamentos exarados na sentença, nos termos do
artigo 514 do Código de Processo Civil.
Para recorrer, não basta que o vencido se
mostre inconformado com a decisão, reproduzindo suas alegações lançadas em primeiro
grau de jurisdição. É necessário que suas razões de fato e de direito demonstrem os
equívocos ou os vícios do julgado que justificam sua reforma ou nulidade, sob pena de
não conhecimento do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
(TJSC, Apelação Cível n. 2013.077162-8, de Turvo, rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, j.
23-01-2014).
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS EMBARGANTES. CÉDULA DE
PRODUTO RURAL. LEI N. 8.929/1994. RAZÕES RECURSAIS DO APELO DA PARTE
EMBARGANTE QUE ESPELHAM MERA REPRODUÇÃO DOS EMBARGOS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MOTIVAÇÃO RECURSAL
INEXISTENTE. NÃO PREENCHIDOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO. EXEGESE DO ART. 514, II, DO CPC. APELO NÃO CONHECIDO. "[...]
Sob pena de não ver conhecido o recurso, deve a parte apelante observar o disposto no
inciso II do art. 514 do CPC, expondo com objetividade os motivos de seu inconformismo,
demonstrando as razões de fato e de direito indicadoras dos vícios da sentença que
justificam a reforma pretendida. Destarte, não há possibilidade de se conhecer de
apelação cujas razões são simplesmente uma cópia da contestação, pois falta-lhe a
essencial dialeticidade". (Apelação Cível n. 2007.040167-4, Rel. Des. Paulo Roberto
Camargo Costa, j. 18-12-2009). (TJSC, Apelação Cível n. 2011.077834-1, de Canoinhas,
rel. Des. Dinart Francisco Machado, j. 12-11-2013).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA E COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO DE
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÕES RECURSAIS QUE CONFIGURAM MERA REPRODUÇÃO DOS
ARGUMENTOS AGITADOS NA CONTESTAÇÃO, SEM O COMBATE EFETIVO DA
TUTELA JURISDICIONAL RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
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DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 514, INCISO
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DEVER DE INDENIZAR. AFIRMADA
AUSÊNCIA DE CULPA, DOLO E MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
SUSTENTADA
INOCORRÊNCIA
DE
ATO
ILÍCITO.
INACOLHIMENTO. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA CANCELADA NOS ÓRGÃOS
PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUE CONTRARIA O DIREITO. SUSCITADA FALTA DE
PROVA
DO
DANO
SOFRIDO.
PRESCINDIBILIDADE.
PREJUÍZO
EXTRAPATRIMONIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO.
QUANTUM INDENITÁRIO. PLEITO DE MINORAÇÃO. INVIABILIDADE.
CAPACIDADE ECONÔMICA DO DEMANDADO E GRAVIDADE DO ATO ILÍCITO
PERPETRADO QUE DEMONSTRAM QUE O VALOR ARBITRADO SE APRESENTA
ATÉ MÓDICO AO PRESENTE CASO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM
FACE DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA INALTERADA. DISTRIBUIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES
CORRESPONDENTES MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
IMPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 2013.066635-8, de Joinville, rel. Des. Saul Steil, j.
12-11-2013).
Ante o quadro anteriormente retratado opinamos pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso
com a manutenção da decisão de REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL e o
consequente ARQUIVAMENTO DEFINITIVO do processo de licenciamento.
Reiteramos que o arquivamento definitivo do processo de licenciamento não acarretará
devolução de quaisquer valores recolhidos, tampouco eximirá o empreendedor de obter o regular
licenciamento ambiental.
O protocolo de pedido de licenciamento ambiental bem como a apresentação de documentos
e/ou eventual defesa poderão ser promovidos de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às
17:00 horas, junto a sede do CIMVI Ambiental, na Rua Tupiniquim, nº 1.070, Bairro Araponguinhas,
em Timbó, Santa Catarina.
Advertimos que o protocolo de pedido de licenciamento ambiental não autoriza a implantação
ou a continuidade do empreendimento nem convalida atos anteriormente praticados, tampouco exime da
retirada de outras licenças, alvarás, autorizações ou permissões nos órgãos competentes.
Aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada consideração e estima.
Atenciosamente,
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DECISÃO
Homologo as razões contidas no Ofício CIMVI nº 7.813/2021 acima, e, com base nas mesmas
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, mantenho a REVOGAÇÃO da AuA nº 34/2018
e determino o arquivamento definitivo do feito.
Considerando tratar-se de atividade que não pode ser exercida sem a vigência do ato
administrativo, remeta-se cópia do presente expediente ao Setor de Fiscalizações para que promova as
diligências necessárias a verificação de eventual descumprimento da legislação adotando as medidas
cabíveis e efetuando-se a remessa das informações ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina,
em sendo o caso, para adoção das ações que entender pertinentes.
P.R.I.A.C.-se.
Indaial, 17 de junho de 2021.
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CINCATARINA
TR21CIN34100-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123173

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34100
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34100-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123174

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34100
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34100-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123176

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34100
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34100-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123171

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34100
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34129-0095-0005-MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDAPAL0221532020

Publicação Nº 3123177

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34129
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
FORNECEDOR: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
ATA: AT21CIN02481
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34129-0095-0005-MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDAPAL0221532020

Publicação Nº 3123178

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34129
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
FORNECEDOR: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
ATA: AT21CIN02481
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34166-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123183

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34166
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34166-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123184

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34166
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34167-0174-0005-GUATAMBÚ-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123189

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34167
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE GUATAMBÚ
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02807
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34167-0174-0005-GUATAMBÚ-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123199

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34167
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE GUATAMBÚ
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02807
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34167-0174-0005-GUATAMBÚ-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123181

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34167
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE GUATAMBÚ
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02807
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34167-0174-0005-GUATAMBÚ-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123188

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34167
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE GUATAMBÚ
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02807
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34168-0049-0004-MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI MEPAL0221532020

Publicação Nº 3123182

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34168
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02719
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34168-0049-0004-MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI MEPAL0221532020

Publicação Nº 3123200

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34168
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02719
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34168-0049-0004-MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI MEPAL0221532020

Publicação Nº 3123190

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34168
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02719
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34168-0049-0004-MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI MEPAL0221532020

Publicação Nº 3123197

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34168
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02719
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34168-0049-0004-MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI MEPAL0221532020

Publicação Nº 3123198

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34168
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02719
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34192-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123175

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34192
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34192-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123172

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34192
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34192-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123191

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34192
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34192-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123192

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34192
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34265-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123229

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34265
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34265-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123179

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34265
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34265-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123228

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34265
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34265-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123180

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34265
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 22/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34279-0233-0004-MIRIM DOCE-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123196

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34279
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN18535
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34279-0233-0004-MIRIM DOCE-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123202

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34279
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN18535
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34279-0233-0004-MIRIM DOCE-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123205

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34279
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN18535
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34279-0233-0004-MIRIM DOCE-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123204

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34279
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN18535
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34279-0233-0004-MIRIM DOCE-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123186

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34279
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN18535
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34280-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123210

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34280
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03063
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34280-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123240

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34280
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03063
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34280-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123209

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34280
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03063
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34324-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123224

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34324
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34324-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123270

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34324
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34324-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123235

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34324
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3123247

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34373
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN44633
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34373-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123214

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34373
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN44633
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34373-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123212

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34373
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN44633
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3123222

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34374
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34374-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123187

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34374
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34374-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123223

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34374
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34374-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123203

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34374
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34375-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123275

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34375
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34375-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123256

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34375
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34375-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123243

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34375
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34375-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123225

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34375
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34375-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123221

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34375
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34385-0017-0005-CINCATARINA-RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123250

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34385
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ATA: AT21CIN03623
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34385-0017-0005-CINCATARINA-RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123219

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34385
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ATA: AT21CIN03623
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34385-0017-0005-CINCATARINA-RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123218

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34385
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ATA: AT21CIN03623
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34385-0017-0005-CINCATARINA-RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123215

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34385
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ATA: AT21CIN03623
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34386-0226-0004-FMS GUARAMIRIM-RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-PAL0221532020
Publicação Nº 3123289

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34386
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
FORNECEDOR: RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ATA: AT21CIN28887
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34386-0226-0004-FMS GUARAMIRIM-RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-PAL0221532020
Publicação Nº 3123328

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34386
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
FORNECEDOR: RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ATA: AT21CIN28887
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34386-0226-0004-FMS GUARAMIRIM-RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-PAL0221532020
Publicação Nº 3123338

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34386
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
FORNECEDOR: RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ATA: AT21CIN28887
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34386-0226-0004-FMS GUARAMIRIM-RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-PAL0221532020
Publicação Nº 3123300

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34386
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
FORNECEDOR: RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ATA: AT21CIN28887
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34386-0226-0004-FMS GUARAMIRIM-RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-PAL0221532020
Publicação Nº 3123352

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34386
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
FORNECEDOR: RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ATA: AT21CIN28887
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34421-0017-0005-CINCATARINA-JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123295

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34421
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
ATA: AT21CIN44634
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34421-0017-0005-CINCATARINA-JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123260

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34421
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
ATA: AT21CIN44634
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34421-0017-0005-CINCATARINA-JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123327

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34421
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
ATA: AT21CIN44634
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34421-0017-0005-CINCATARINA-JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123286

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34421
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
ATA: AT21CIN44634
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34427-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123308

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34427
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34427-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123285

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34427
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34427-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123294

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34427
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34427-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123254

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34427
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34429-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123234

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34429
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34429-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123220

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34429
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34429-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123253

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34429
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34429-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123216

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34429
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3123273

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34431
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02565
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34431-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123278

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34431
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02565
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34431-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123236

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34431
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02565
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3123230

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34431
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02565
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34432-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123281

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34432
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34432-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123238

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34432
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3123244

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34432
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34433-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123233

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34433
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN44633
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34433-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123239

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34433
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN44633
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3123274

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34433
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN44633
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34433-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123279

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34433
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN44633
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34448-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123249

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34448
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3123211

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34448
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34448-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123217

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34448
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34449-0161-0004-COCAL DO SUL-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123193

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34449
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02660
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3123232

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34449
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02660
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34449-0161-0004-COCAL DO SUL-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123208

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34449
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02660
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34449-0161-0004-COCAL DO SUL-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123231

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34449
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02660
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3123258

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34450
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02565
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34450-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123257

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34450
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02565
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34450-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123324

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34450
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02565
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3123301

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34451
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02687
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34451-0001-0005-MUNICÍPIO DE FRAIBURGO-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI MEPAL0221532020

Publicação Nº 3123329

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34451
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02687
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34451-0001-0005-MUNICÍPIO DE FRAIBURGO-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI MEPAL0221532020

Publicação Nº 3123261

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34451
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02687
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34451-0001-0005-MUNICÍPIO DE FRAIBURGO-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI MEPAL0221532020

Publicação Nº 3123290

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34451
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02687
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34452-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123326

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34452
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34452-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123299

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34452
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34452-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123259

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34452
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34452-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123288

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34452
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34472-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123248

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34472
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3123320

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34472
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34472-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123471

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34472
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34472-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123255

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34472
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3123284

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34473
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN44633
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34473-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123317

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34473
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN44633
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34473-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123245

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34473
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN44633
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3123252

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34476
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN44633
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34476-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123251

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34476
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN44633
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34476-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123298

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34476
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN44633
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3123262

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34477
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02692
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34477-0007-0004-MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI MEPAL0221532020

Publicação Nº 3123302

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34477
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02692
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34477-0007-0004-MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI MEPAL0221532020

Publicação Nº 3123340

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34477
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02692
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34477-0007-0004-MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI MEPAL0221532020

Publicação Nº 3123291

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34477
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02692
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34477-0007-0004-MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI MEPAL0221532020

Publicação Nº 3123331

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34477
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02692
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34478-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123341

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34478
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34478-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123332

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34478
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34478-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123264

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34478
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34478-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123287

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34478
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34478-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123296

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34478
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34484-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123226

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34484
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34484-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123271

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34484
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3123276

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34484
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34485-0011-0004-MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDAPAL0221532020

Publicação Nº 3123206

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34485
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN37048
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34485-0011-0004-MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDAPAL0221532020

Publicação Nº 3123207

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34485
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN37048
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34486-0053-0005-MUNICÍPIO DE XAXIM-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123237

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34486
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE XAXIM
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN37069
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34486-0053-0005-MUNICÍPIO DE XAXIM-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123227

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34486
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE XAXIM
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN37069
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34486-0053-0005-MUNICÍPIO DE XAXIM-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123277

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34486
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE XAXIM
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN37069
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34486-0053-0005-MUNICÍPIO DE XAXIM-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123272

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34486
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE XAXIM
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN37069
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34505-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123185

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34505
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN42540
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34505-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123201

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34505
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN42540
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34505-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123194

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34505
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN42540
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34505-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123195

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34505
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN42540
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34506-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123246

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34506
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34506-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123282

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34506
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34506-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123283

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34506
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34506-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123434

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34506
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3123241

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34508
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34508-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123280

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34508
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34508-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123242

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34508
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 23/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34515-0226-0004-FMS GUARAMIRIM-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020
Publicação Nº 3123388

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34515
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN28888
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34515-0226-0004-FMS GUARAMIRIM-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020
Publicação Nº 3123381

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34515
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN28888
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34515-0226-0004-FMS GUARAMIRIM-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020
Publicação Nº 3123440

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34515
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN28888
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34516-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123459

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34516
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34516-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123379

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34516
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34516-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123351

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34516
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34516-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123438

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34516
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34517-0017-0005-CINCATARINA-JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123370

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34517
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
ATA: AT21CIN44634
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34517-0017-0005-CINCATARINA-JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123402

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34517
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
ATA: AT21CIN44634
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34517-0017-0005-CINCATARINA-JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123311

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34517
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
ATA: AT21CIN44634
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34517-0017-0005-CINCATARINA-JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123401

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34517
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
ATA: AT21CIN44634
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34517-0017-0005-CINCATARINA-JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123422

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34517
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
ATA: AT21CIN44634
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34539-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123374

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34539
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34539-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123315

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34539
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34539-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123433

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34539
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34539-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123453

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34539
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34540-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123349

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34540
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34540-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123458

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34540
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34540-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123375

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34540
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34541-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123465

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34541
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34541-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123400

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34541
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34541-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123358

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34541
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34541-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123445

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34541
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34542-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123362

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34542
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34542-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123410

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34542
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34542-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123449

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34542
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34543-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123462

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34543
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34543-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123355

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34543
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34543-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123441

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34543
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34543-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123382

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34543
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34544-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123363

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34544
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34544-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123450

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34544
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34544-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123411

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34544
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34545-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123380

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34545
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34545-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123439

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34545
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34545-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123353

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34545
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34545-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123460

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34545
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34547-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123313

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34547
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02565
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34547-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123430

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34547
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02565
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3123372

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34547
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02565
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34553-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123447

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34553
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03063
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34553-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123408

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34553
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03063
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34553-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123360

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34553
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03063
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34554-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123356

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34554
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN45021
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34554-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123463

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34554
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN45021
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34554-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123384

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34554
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN45021
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34554-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123443

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34554
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN45021
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34557-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123325

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34557
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34557-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123421

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34557
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34557-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123398

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34557
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34557-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123310

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34557
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34583-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123425

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34583
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN45021
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34583-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123452

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34583
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN45021
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34583-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123306

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34583
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN45021
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34583-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123307

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34583
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN45021
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34583-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123314

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34583
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN45021
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34584-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123309

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34584
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03063
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34584-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123319

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34584
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03063
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34584-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123323

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34584
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03063
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34584-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123424

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34584
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03063
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34584-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123451

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34584
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03063
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34585-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123423

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34585
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34585-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123371

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34585
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34585-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123403

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34585
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34585-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123312

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34585
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34587-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123377

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34587
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34587-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123436

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34587
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34587-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123461

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34587
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34587-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123354

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34587
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34588-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123366

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34588
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03063
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34588-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123414

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34588
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03063
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34588-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123472

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34588
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03063
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34589-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123415

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34589
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN45021
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34589-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123367

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34589
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN45021
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34590-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123364

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34590
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1781

TR21CIN34590-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123412

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34590
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34629-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123368

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34629
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN45021
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34629-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123416

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34629
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN45021
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34635-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123418

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34635
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34635-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123369

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34635
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34654-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123343

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34654
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34654-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123316

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34654
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34654-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123267

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34654
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34654-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123334

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34654
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34656-0017-0005-CINCATARINA-RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123396

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34656
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ATA: AT21CIN03623
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34681-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123392

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34681
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02293
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34682-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123391

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34682
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN41511
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34683-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123394

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34683
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN44632
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34684-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123393

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34684
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN42540
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34686-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123268

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34686
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN45021
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34686-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123321

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34686
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN45021
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34686-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123337

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34686
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN45021
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34686-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123346

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34686
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN45021
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34696-0109-0004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ -RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123376

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34696
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02629
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34696-0109-0004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ -RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123435

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34696
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02629
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34696-0109-0004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ -RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123467

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34696
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02629
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1788

TR21CIN34696-0109-0004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ -RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123348

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34696
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02629
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34696-0109-0004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ -RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123455

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34696
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02629
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34697-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123385

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34697
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02565
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3123419

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34697
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02565
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34698-0109-0004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ -JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDAPAL0221532020

Publicação Nº 3123378

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34698
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
ATA: AT21CIN44799
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34698-0109-0004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ -JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDAPAL0221532020

Publicação Nº 3123437

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34698
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
ATA: AT21CIN44799
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34698-0109-0004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ -JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDAPAL0221532020

Publicação Nº 3123468

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34698
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
ATA: AT21CIN44799
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34698-0109-0004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ -JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDAPAL0221532020

Publicação Nº 3123457

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34698
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
ATA: AT21CIN44799
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34698-0109-0004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ -JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDAPAL0221532020

Publicação Nº 3123350

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34698
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
ATA: AT21CIN44799
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34699-0017-0005-CINCATARINA-JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123448

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34699
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
ATA: AT21CIN44634
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34699-0017-0005-CINCATARINA-JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123409

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34699
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
ATA: AT21CIN44634
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34699-0017-0005-CINCATARINA-JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123361

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34699
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
ATA: AT21CIN44634
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34700-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123266

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34700
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03063
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34700-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123293

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34700
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03063
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34700-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123304

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34700
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03063
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34700-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123344

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34700
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03063
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34700-0017-0005-CINCATARINA-IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123335

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34700
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03063
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34702-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123292

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34702
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34702-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123339

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34702
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34702-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123330

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34702
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34702-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123263

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34702
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34702-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123303

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34702
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34703-0109-0004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ -RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123407

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34703
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ
FORNECEDOR: RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ATA: AT21CIN03687
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34703-0109-0004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ -RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123446

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34703
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ
FORNECEDOR: RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ATA: AT21CIN03687
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34703-0109-0004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ -RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123466

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34703
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ
FORNECEDOR: RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ATA: AT21CIN03687
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34703-0109-0004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ -RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123359

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34703
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ
FORNECEDOR: RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ATA: AT21CIN03687
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34704-0017-0005-CINCATARINA-RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123395

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34704
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ATA: AT21CIN03623
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34708-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123387

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34708
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34709-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123389

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34709
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN02293
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34710-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123420

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34710
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34710-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123390

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34710
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34711-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123413

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34711
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34711-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123365

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34711
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34711-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123470

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34711
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34714-0214-0004-IÇARA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123431

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34714
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE IÇARA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN38308
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34714-0214-0004-IÇARA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123347

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34714
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE IÇARA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN38308
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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Publicação Nº 3123469

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34714
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE IÇARA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN38308
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34714-0214-0004-IÇARA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123456

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34714
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE IÇARA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN38308
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34714-0214-0004-IÇARA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123373

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34714
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE IÇARA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN38308
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
adicionada a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34715-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123336

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34715
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34715-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123318

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34715
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34715-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123345

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34715
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34715-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123269

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34715
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34715-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123322

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34715
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34718-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123305

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34718
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34718-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123333

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34718
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34718-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123342

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34718
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34718-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123297

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34718
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34718-0017-0005-CINCATARINA-ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-PAL0221532020

Publicação Nº 3123265

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34718
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
ATA: AT21CIN03332
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34736-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123386

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34736
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34785-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123383

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34785
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34785-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123442

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34785
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34804-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123444

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34804
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34804-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123399

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34804
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34804-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123357

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34804
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34804-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123464

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34804
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 24/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34825-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123429

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34825
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 25/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34826-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123454

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34826
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 25/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34827-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123405

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34827
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45020
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 25/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34828-0017-0005-CINCATARINA-RSUL EIRELI EPP -PAL0221532020

Publicação Nº 3123406

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34828
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: RSUL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN44633
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 25/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34843-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123432

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34843
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN41511
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 25/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34853-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123428

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34853
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN31287
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 25/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34854-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123417

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34854
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 25/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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TR21CIN34855-0137-0005-MUNICÍPIO DE XAVANTINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI MEPAL0221532020

Publicação Nº 3123404

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34855
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE XAVANTINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02783
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 25/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34893-0017-0005-CINCATARINA-SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME-PAL0221532020

Publicação Nº 3123427

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34893
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
ATA: AT21CIN02701
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 25/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

TR21CIN34945-0017-0005-CINCATARINA-INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP-PAL0221532020

Publicação Nº 3123397

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR21CIN34945
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
ATA: AT21CIN45019
PAL: 022153/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0057/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 25/06/2021 00:00:00
Florianópolis (SC), segunda-feira, 28 de junho de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO
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CIS/AMUREL
EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 66/2021 - CLH - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO

Publicação Nº 3124392

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento nº. 66/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: CLH – CLÍNICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA.
Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exames clínicos de Endoscopia Digestiva e
Colonoscopia.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Chamada Pública nº. 03/2021).
Data da Assinatura: 08/03/2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Claudio Luiz Hoffmann Junior pelo Contratado.

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 67/2021 - CLINICA PRÓ-VIDA

Publicação Nº 3124395

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento nº. 67/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratada: CLÍNICA PRÓ-VIDA LTDA.
Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exames de Ressonância Magnética, USG Doppler de Carótidas, Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Holter e Mapa 24 horas, Teste Ergométrico em Esteira, Biópsias, USG com Doppler,
e outros exames diversos.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Editais de Chamada Pública nº. 02/2021, 03/2021 e 04/2021).
Data da Assinatura: 18/03/2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Nei Euclides Fava pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 68/2021 - MED-TECNI (ULTRAMEDI

Publicação Nº 3124398

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento nº. 68/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: MÉD-TECNI SERVIÇOS S/S LTDA - Ultramedi.
Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exame clínico de ultrassonografia.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Chamada Pública nº. 02/2021 e 04/2021).
Data da Assinatura: 16/04/2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Marcos da Silva Perito pelo Contratado.

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 69/2021 - MED-X SERV. DIAG. POR IMAGEM

Publicação Nº 3124400

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento nº. 69/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: MÉD-X SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP.
Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exame clínico de ultrassonografia.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Chamada Pública nº. 02/2021 e 04/2021).
Data da Assinatura: 16/04/2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Tharcis Andreatta Brasil pelo Contratado.
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EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 70/2021 - INSTITUTO ARTICULAR ORTOPEDIA

Publicação Nº 3124403

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento nº. 70/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: INSTITUTO ARTICULAR ORTOPEDIA E MEDICINA DO ESPORTE
Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, consulta especializada de Ortopedia, Psicólogo, Nutricionista, Reumatologia, Angiologia/Vascular e exames de Bioimpedância, Ergoespirometria, Ecocardiograma, Eletrocardiograma,
Teste Ergométrico em Esteira e Ultrassonografias..
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Chamada Pública nº. 02/2021 e 04/2021).
Data da Assinatura: 16/04/2021.
Assinantes: Salésio Wiemes Ballmann pelo Contratante e, Charles Marcon Cachoeira pelo Contratado.

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 71/2021 - CDI IMAGEM

Publicação Nº 3124407

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento nº. 71/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: CDI - IMAGEM LTDA. - ME
Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exames clínicos de Ultrassonografia e Tomografia.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Chamada Pública nº. 01/2021, 02/2021 e 04/2021).
Data da Assinatura: 16/04/2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Manoel José Carvalho Fernandes pelo Contratado.

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 72/2021 - CENTRO DE IMAGEM SUL

Publicação Nº 3124409

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento nº. 72/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: Centro de Imagem Sul Ltda - ME
Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exames de Ultrassonografia, Biópsias, Eletrocardiograma, Ressonância Magnética, Densitometria Óssea, Mamografia e Consulta Angiologia/Vascular.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Editais de Chamada Pública nº. 01/2021, 02/2021, 03/2021 e 04/2021).
Data da Assinatura: 16/04/2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Jackson Pereira pelo Contratado.

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 74/2021 - HOSPITAL DE LAGUNA

Publicação Nº 3124410

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento nº. 74/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: HOSPITAL DE LAGUNA
Objeto: O Credenciado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitados, exames clínicos de Raio-X, Ultrassonografia, Audiometria, Logoaudiometria, Escanometria, Ecocardiograma, Tomografia e Consulta com Angiologista/Vascular.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Editais de Chamada Pública nº. 01/2021, 02/2021 e 04/2021).
Data da Assinatura: 16/04/2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Tatiana Mansur Blosfeld pelo Contratado.

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 75/2021 - CLINIVALE

Publicação Nº 3124413

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento nº. 75/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratada: CLINIVALE - CLÍNICA DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO DO VALE LTDA.
Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exames clínicos de Densitometria Óssea,
Tomografia, Ressonância Magnética, Biópsias e Ultrassonografia.
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Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Chamada Pública nº. 01/2021, 02/2021, 03/2021 e 04/2021).
Data da Assinatura: 16/04/2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Claudio Búrigo de Carvalho Filho pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 76/2021 - MEDICINA CABRAL

Publicação Nº 3124418

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento nº. 76/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: MÉDICINA CABRAL – SERVIÇO DE IMAGEM EIRELI.
Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exame clínico de ultrassonografia e Consulta
com cardiologista, ortopedista, pediatra, otorrino e urologista.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Chamada Pública nº. 02/2021 e 04/2021).
Data da Assinatura: 19/04/2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Rodrigo Viana Cabral pelo Contratado.

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 77/2021 - ULTRA VIDA

Publicação Nº 3124419

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento nº. 77/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: ULTRA VIDA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. - ME
Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exames clínicos de Ultrassonografia.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Chamada Pública nº. 02/2021 e 04/2021).
Data da Assinatura: 19/04/2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Bruna Barzan Caporal May pelo Contratado.

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 78/2021 - IUDI CLINICA MÉDICA

Publicação Nº 3124421

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento nº. 78/2021
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: IUDI CLÍNICA MÉDICA LTDA. - ME
Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exames de Ultrassonografia.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Chamada Pública nº. 02/2021 e 04/2021).
Data da Assinatura: 20/04/2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Valter Eduardo Kerber pelo Contratado.

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 80/2021 - CLINI X - CLINICA RADIOLÓGICA

Publicação Nº 3124423

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento nº. 80/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: CLINI X – CLÍNICA RADIOLÓGICA LTDA.
Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exames clínicos de Biópsias, Ultrassonografia
e Tomografia.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Chamada Pública nº. 01/2021, 02/2021 e 04/2021).
Data da Assinatura: 20/04/2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Cláudio Burigo de Carvalho pelo Contratado.
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Publicação Nº 3124444

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento nº. 81/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: SÃO LUCAS IMAGEM LTDA.
Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exames de Ressonância Magnética.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Chamamento Público nº. 03/2021).
Data da Assinatura: 22/04/2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Diogo Miranda Barbosa e Guilherme Mário de Oliveira Neto pelo Contratado.

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 82/2021 - ORTOIMAGEM CENTRO DE ORTOPEDIA

Publicação Nº 3124448

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento nº. 82/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: ORTOIMAGEM – Clínica Ortopédica Tubarão Ltda.
Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exames de Densitometria Óssea, Ressonância Magnética, Tomografia e Ultrassonografia.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Chamada Pública nº. 01/2021, 02/2021, 03/2021 e 04/2021).
Data da Assinatura: 22/04/2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, José Adonis Ribeiro pelo Contratado.

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 83/2021 - RADIMAGEM

Publicação Nº 3124453

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento nº. 83/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: RADIMAGEM
Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exames de Ultrassonografia, Biópsias e
Consulta com Angiologista/Vascular.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Chamada Pública nº. 02/2021 e 04/2021).
Data da Assinatura: 22/04/2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Jackson Pereira pelo Contratado.

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 84/2021 - SYSMED

Publicação Nº 3124458

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento nº. 84/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: SYSMED ULTRASSONOGRAFIA
Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exame clínico de ultrassonografias.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Chamada Pública nº 02/2021 e 04/2021).
Data da Assinatura: 22/04/2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Tirssá de Mello Machado pelo Contratado.

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 85/2021 - ECO CLINICA

Publicação Nº 3124463

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento nº. 85/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: ECO CLÍNICA S/S LTDA.
Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exames clínicos de Ultrassonografia, Densitometria Óssea e Biópsias.
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Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Chamada Pública nº. 01/2021, 02/2021 e 04/2021).
Data da Assinatura: 26/04/2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Mário Tadeu Caporal pelo Contratado.

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 86/2021 - CLINICA RADIOLÓGICA DR. ENEAS

Publicação Nº 3124465

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento nº. 86/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: CLINICA RADIOLÓGICA DR. ENEAS PAULO ALET DA ROCHA S/S LTDA.
Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exames clínicos de Densitometria Óssea,
Ultrassonografias e Biópsias.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Chamada Pública nº 01/2021, 02/2021 e 04/2021).
Data da Assinatura: 26/04/2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Mário Tadeu Caporal pelo Contratado.

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 98/2021 - MED IMAGEM

Publicação Nº 3123792

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento nº. 98/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratada: L & K CLÍNICA CONSULTORIA MÉDICA LTDA. – Med Imagem
Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exames clínicos de Angiotomografia, Ressonância Magnética, Biópsias, Ultrassonografias, Ecocardiograma, Colonoscopia, Endoscopia, Eletrocardiograma, exames cardiológicos e
Eletroneuromiografias..
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Chamada Pública nº. 02/2021, 03/2021 e 04/2021).
Data da Assinatura: 21/06/2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Lenon Pontin de Melo pela Contratada.

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 01/2021 - CDI IMAGEM

Publicação Nº 3124300

TERMO DE RESCISÃO
Contrato de Credenciamento nº 01/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratada: CDI – IMAGEM LTDA
Data da Assinatura: 15 de abril de 2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Manoel José de Carvalho Fernandes pela Contratada

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 03/2021 - CLH - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO

Publicação Nº 3124308

TERMO DE RESCISÃO
Contrato de Credenciamento nº 03/2021.
Contratante: CISAMUREL- Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amurel
Contratada: CLH – CLÍNICA DO APARELHO DIGESTIVO
Data da Assinatura: 07 de março de 2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Claudio Luiz Hoffmann Junior pela Contratada.

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 04/2021 - CLINI-X CLINICA RADIOLÓGICA

Publicação Nº 3124313

TERMO DE RESCISÃO
Contrato de Credenciamento nº 04/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratada: CLINI-X – CLINICA RADIOLÓGICA LTDA
Data da Assinatura: 19 de abril de 2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Claudio Burigo de Carvalho pela Contratada
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Publicação Nº 3124326

TERMO DE RESCISÃO
Contrato de Credenciamento nº 05/2021.
Contratante: CISAMUREL- Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amurel
Contratada: CLÍNICA DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO DO VALE.
Data da Assinatura: 15 de abril de 2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Claudio Burigo de Carvalho Filho pela Contratada.

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 08/2021 - ECO CLINICA

Publicação Nº 3124329

TERMO DE RESCISÃO
Contrato de Credenciamento nº 08/2021.
Contratante: CISAMUREL- Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amurel
Contratada: ECO CLÍNICA LTDA.
Data da Assinatura: 23 de abril de 2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Mário Tadeu Caporal pela Contratada.

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 09/2021 - CLINICA RADIOLÓGICA DR. ENEAS

Publicação Nº 3124333

TERMO DE RESCISÃO
Contrato de Credenciamento nº 09/2021.
Contratante: CISAMUREL- Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amurel
Contratada: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. ENÉAS PAULO ALET DA ROCHA SS.
Data da Assinatura: 23 de abril de 2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Mário Tadeu Caporal pela Contratada.

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 14/2021 - ULTRAMEDI

Publicação Nº 3124389

TERMO DE RESCISÃO
Contrato de Credenciamento nº 14/2021.
Contratante: CISAMUREL- Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amurel
Contratada: MED-TECNI (Ultramedi)
Data da Assinatura: 15 de abril de 2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Marcos da Silva Perito pela Contratada.

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 15/2021 - HOSPITAL SANTA TERESINHA

Publicação Nº 3124338

TERMO DE RESCISÃO
Contrato de Credenciamento nº 15/2021.
Contratante: CISAMUREL- Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amurel
Contratado: HOSPITAL SANTA TERESINHA.
Data da Assinatura: 19 de abril de 2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Pedro Michels Neto pelo Contratado.

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 16/2021 - INSTITUTO ARTICULAR ORTOPEDIA

Publicação Nº 3124342

TERMO DE RESCISÃO
Contrato de Credenciamento nº 16/2021.
Contratante: CISAMUREL- Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amurel
Contratado: ÍNSTITUTO ARTICULAR ORTOPEDIA.
Data da Assinatura: 15 de abril de 2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Charles Marcon Cachoeira pelo Contratado.
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TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 25/2021 - MEDICINA CABRAL SERVIÇO DE IMAGEM

Publicação Nº 3124357

TERMO DE RESCISÃO
Contrato de Credenciamento nº 25/2021.
Contratante: CISAMUREL- Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amurel
Contratada: MEDICINA CABRAL SERVIÇO DE IMAGEM.
Data da Assinatura: 16 de abril de 2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Rodrigo Viana Cabral pela Contratada.

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 29/2021 - CENTRO DE IMAGEM SUL

Publicação Nº 3124378

TERMO DE RESCISÃO
Contrato de Credenciamento nº 29/2021.
Contratante: CISAMUREL- Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amurel
Contratado: CENTRO DE IMAGEM SUL.
Data da Assinatura: 15 de abril de 2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Jackson Pereira pelo Contratado.

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 37/2021 - CLINICA PRÓ-VIDA

Publicação Nº 3124360

TERMO DE RESCISÃO
Contrato de Credenciamento nº 37/2021.
Contratante: CISAMUREL- Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amurel
Contratada: CLÍNICA PRÓ-VIDA LTDA.
Data da Assinatura: 17 de março de 2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Nei Euclides Fava pela Contratada.

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 43/2021 - IUDI CLINICA MÉDICA

Publicação Nº 3124367

TERMO DE RESCISÃO
Contrato de Credenciamento nº 43/2021.
Contratante: CISAMUREL- Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amurel
Contratada: IUDI CLÍNICA MÉDICA LTDA.
Data da Assinatura: 19 de abril de 2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Valter Eduardo Kerber pela Contratada.

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 52/2021 - ULTRA VIDA

Publicação Nº 3124379

TERMO DE RESCISÃO
Contrato de Credenciamento nº 52/2021.
Contratante: CISAMUREL- Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amurel
Contratada: Ultra Vida Diagnóstico por Imagem.
Data da Assinatura: 16 de abril de 2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Bruna Barzan Caporal May pela Contratada.

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 59/2021 - ORTOIMAGEM

Publicação Nº 3124381

TERMO DE RESCISÃO
Contrato de Credenciamento nº 59/2021.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratada: ORTOIMAGEM CENTRO DE ORTOPEDIA E IMAGEM LTDA
Data da Assinatura: 20 de abril de 2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, José Adonis Ribeiro pela Contratada
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Publicação Nº 3124372

TERMO DE RESCISÃO
Contrato de Credenciamento nº 62/2021.
Contratante: CISAMUREL- Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amurel
Contratada: SYSMED.
Data da Assinatura: 20 de abril de 2021.
Assinantes: Salésio Wiemes pelo Contratante e, Tirssá de Mello Machado pela Contratada.

CIS/AMVI
ANÁLISE COMISSÃO PERMANENTE - CREDENCIAMENTO 04-2018 ANGIOKLINIK SERVIÇOIS MÉDICOS LTDA

Publicação Nº 3124505

CHAMADA PÚBLICA - PROCESSO DE CREDENCIAMENTO N° 04/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 04/2018
OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços médicos (consultas e procedimentos diagnósticos) para
atendimento da demanda da rede básica municipal de saúde dos 15 (quinze) municípios consorciados ao CISAMVI.
VALOR ESTIMADO: R$263.895,36 (duzentos e sessenta e três mil e oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos)
FORNECEDOR: ANGIOKLINIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 05.435.002/0001-27.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas.
I – DOS FATOS
Diante da necessidade de atendimento da demanda de consultas e procedimentos com finalidade diagnóstica de média e alta complexidade
dos usuários da rede pública dos municípios consorciados, devidamente justificada e pormenorizada no Termo de Referência constante dos
autos, às fls. 4-48; restando comprovada a disponibilidade orçamentária para pagamento das obrigações decorrentes à fl. 49, culminando
na autorização de instauração do processo à fl. 69 e, por fim, restando autorizadas as minutas do Instrumento convocatório e anexos às fls.
71-74; foi publicado Edital de Chamamento Público n° 04/2018.
Recebida a documentação apresentada pela interessada no credenciamento, supramencionada, com fornecedor, visando a prestação de
serviços médicos constantes do Edital mencionado, a Comissão de Licitações do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí
– CISAMVI, designada por intermédio da Resolução n°. 591/2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina
em 07/05/2021, passou a análise quanto a possibilidade de contratação através de inexigibilidade de licitação do prestador de serviço retro
identificado.
II – DA FUNDAMENTAÇÃO
A contratação de serviços através de credenciamento trata-se de uma situação oposta à prevista no inciso I do artigo 25 da Lei Federal n°
8.666/93, uma vez que nesta condição apenas uma empresa dispõe do serviço pretendido pela Administração, enquanto no credenciamento a Administração pretende contratar todos aqueles que se habilitarem a prestar os referidos serviços pelo mesmo valor e nas mesmas
condições.
Neste sentido, citado procedimento se enquadra no que preceitua o caput do artigo 25 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, que rege que as contratações desta natureza não exigem a realização de procedimento licitatório, uma vez que não há competição
entre os participantes, conforme se verifica: “Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição[...]”.
A respeito da inexigibilidade de licitação em decorrência de credenciamento, Joel de Menezes Niebuhr foi bastante preciso (grifo nosso):
[...] a hipótese de credenciamento não foi prevista na Lei n.º 8.666/93. Não há qualquer dispositivo que aborde o assunto, regrando suas
premissas. Impende reafirmar, por oportuno, que a inexigibilidade não depende de autorização legal, tanto que ocorre em todas as situações
de inviabilidade de competição, o que remonta à questão fática. Destarte, a ausência de dispositivos normativos em torno das hipóteses de
credenciamento não obsta lhes reconhecer a existência, bem como a inviabilidade de competição, o que acarreta a inexigibilidade. (NIEBUHR, Joel de Menezes. Dispensa e inexigibilidade de licitação pública. 4. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p.195).
O entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina converge nesse sentido, senão vejamos:
PREJULGADO 680
A regra geral expressa no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, compele à realização de prévia licitação para a contratação de obras,
serviços, compras e alienações, objetivando assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes. Em conformidade com o art.
197 da Constituição Federal, combinado com a Lei Federal nº 8080, de 19.09.90, a execução das ações e serviços de saúde deve ser feita
diariamente ou através de pessoas físicas e jurídicas de direito privado, ressalvando-se que o art. 199 da Carta Magna estabelece que as
instituições privadas poderão participar, no que se refere à constituição do Sistema Único de Saúde, de forma complementar.
Quando se tratar da execução das ações e serviços de saúde, compreendendo a prestação dos serviços médico-assistenciais, médico-hospitalares e laboratoriais, entre outros, nada impede que o poder público utilize o sistema de credenciamento, que se vincula ao manifesto
interesse da administração em colocar à disposição da comunidade toda a rede de serviços de profissionais da área da saúde, bem como
de pessoas jurídicas que prestam serviços assistenciais, hospitalares ou laboratoriais, mediante condições, incluindo o preço a ser pago,
previamente definidas e amplamente difundidas, as quais os interessados poderão aderir livremente a qualquer tempo.
Caracterizado o interesse de observar todos os profissionais e pessoas jurídicas que satisfaçam os requisitos e que expressamente acatem
as condições do poder público, configurar-se-á a inviabilidade de competição contemplada no caput do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93,
de 21 de junho de 1993, com as alterações subsequentes, estando plenamente atendidos os princípios previstos pelo art. 3º da Lei de
Licitações. Grifo nosso (Processo: CON-TC0733103/95 – Parecer n° 169/99 – Origem: Prefeitura Municipal de Criciúma – Relator: Auditora
Thereza Apparecida Costa Marques – Data da Sessão: 31/05/1999).
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PREJULGADO 2055
1. Serviços médicos ambulatoriais, pequenos procedimentos cirúrgicos, expedição de carteiras de saúde, verificação de exames e demais
procedimentos constantes da Tabela do SUS podem ser compreendidos como serviços complementares de saúde a serem oferecidos à
população, dentro das normas prescritas pela Lei (federal) n. 8.080/90 e pela Portaria n. 3.277/06, do Ministério da Saúde.
2. A contratação de serviços complementares de saúde pode ocorrer para:
2.1. atividades-meio, desde que não inseridas por lei no Sistema Único de Saúde.
2.2. atividades finalísticas em razão do volume, quando a demanda ultrapassar a capacidade instalada da rede pública, tanto própria quanto
à vinculada a outro nível de governo.
a) neste caso, a dimensão do serviço público deve ser reavaliada periodicamente, tendo em conta variáveis como a evolução populacional,
evolução da demanda, evolução científica etc., de forma que o volume físico e/ou financeiro dessas contratações não descaracterize o caráter subsidiário em relação às atividades estatais.
2.3. atividades finalísticas, em razão da urgência.
a) neste caso, a Administração deve, quando for o caso, promover as medidas necessárias para restabelecer o sistema público potencial
existente antes da situação de urgência que implicou a diminuição de sua capacidade potencial;
b) a contratação junto à iniciativa privada ocorrerá somente durante o período necessário para que sejam adotadas as medidas para o
restabelecimento do serviço público.
3. A contratação de serviços complementares de saúde deve atender ainda aos seguintes requisitos:
3.1. Preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos;
3.2. Celebração de convênio ou contrato conforme as normas de direito administrativo, prevalecendo o interesse público sobre o particular;
3.3. Integração dos serviços privados às diretrizes organizativas do SUS;
3.4. Prevalência dos princípios da universalidade, equidade, integralidade, etc.
4. Deve o poder público utilizar o sistema de credenciamento a todos os interessados, que se vincula ao manifesto interesse da administração em colocar à disposição da comunidade uma rede de profissionais da área da saúde, incluindo o preço a ser pago, previamente definidas
e amplamente difundidas, às quais os interessados possam aderir. (Processo: COM-09/00592710 - Parecer n° 694/09 – Origem: Prefeitura
Municipal de Videira – Relator: Auditor Júlio Garcia – Data da Sessão: 05/07/2010).
Diante do exposto, esta Comissão de Licitações, vislumbrando o enquadramento de aludida contratação direta, bem como a necessidade
da referida contratação, devidamente justificada no Termo de Referência integrante do presente feito, resolveu instruir o processo com os
elementos abaixo transcritos, atendendo à determinação da Lei de Licitações.
III – RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA
A contratação supracitada deve-se ao fato da contratada ter atendido aos requisitos estabelecidos no Chamamento Público n° 04/2018.
IV – DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO – HABILITAÇÃO
A interessada no credenciamento, supramencionada como fornecedor, demonstrou estar devidamente habilitada, apresentando a seguinte
documentação:
1. Décima alteração do Contrato Social;
2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal/Tributos Federais/Dívida Ativa da União;
4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;
6. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
8. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
9. Alvará Sanitário Municipal;
10. Alvará de Localização e Funcionamento;
11. Certificado de Regularidade do Estabelecimento junto ao Conselho Regional de Classe;
12. Registro no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde;
13. Comprovação da inscrição do Responsável Técnico junto ao Conselho Regional de Classe;
14. RQEs registrados no CREMESC;
15. Ficha de Requerimento de Credenciamento;
16. Atestado de capacidade técnica;
17. Declaração de capacidade instalada e disponibilidade para SUS;
18. Listagem de profissionais, atualizada, emitida no site do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES;
Após a análise cabível, a Comissão de Licitações deste Consórcio Público entende justificada a inexigibilidade de licitação para esta contratação.
V – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
A vigência da contratação será pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser renovado nos termos da legislação.
VI – JUSTIFICATIVA DO PREÇO
Os valores unitários a serem pagos para os serviços objeto desta inexigibilidade, quais sejam os valores constante da Tabela SIGTAP/SUS
(com acréscimo de complemento em determinados procedimentos, conforme indicado no Termo de Referência) estão devidamente justificados nos autos do Chamamento Público/Processo de Credenciamento n° 04/2018.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1819

Blumenau/SC, 26 de maio de 2021.
Tamillys Fernanda Silva Alvão
Presidente
Mônica Márcia Campos de Menezes Silva
Membro
Gislaine dos Santos
Membro

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - CREDENCIAMENTO 04-2018 ANGIOKLINIK SERVIÇOIS MÉDICOS LTDA

Publicação Nº 3124510

CHAMADA PÚBLICA – PROCESSO DE CREDENCIAMENTO N° 04/2018
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 04/2018
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CISAMVI, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Alberto Stein, n° 466, bairro Velha, na cidade de Blumenau/SC, inscrita no CNPJ sob o n° 03.269.695/0001-08, torna público que contratará mediante Inexigibilidade de Licitação, fundamentada no caput do artigo 25 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, a empresa
ANGIOKLINIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 05.435.002/0001-27, para prestação de serviços médicos
(consultas e procedimentos diagnósticos) para atendimento da demanda da rede básica municipal de saúde dos 15 (quinze) municípios
consorciados ao CISAMVI, pelo valor global de R$263.895,36 (duzentos e sessenta e três mil e oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e
seis centavos). Ratificado por Cleones Hostins – Diretor Executivo CISAMVI.
Blumenau/SC, 27 de maio de 2021.
Cleones Hostins
Diretor Executivo - CISAMVI

TERMO DE RATIFICAÇÃO - CREDENCIAMENTO 04-2018 ANGIOKLINIK SERVIÇOIS MÉDICOS LTDA

Publicação Nº 3124508

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 04/2018
OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços médicos para atendimento da demanda da rede básica
municipal de saúde dos 15 (quinze) municípios consorciados ao CISAMVI.
Afigurando-me que a contratação é legal, com base no parecer jurídico de fls. 71-74, do Processo de Credenciamento n° 04/2018, devidamente justificado, reconheço e RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação n° 04/2018, fundamentada no caput do artigo 25, da Lei n°
8.666/93 e alterações, e os atos do procedimento em favor da ANGIOKLINIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº
05.435.002/0001-27, para prestação dos serviços médicos de procedimentos médicos constantes do Termo de Referência anexo à Chamada
Pública n° 04/2018 para os quais solicitou se credenciar.
Ordeno que se proceda a formalização do Contrato Administrativo correspondente e realização da respectiva Nota de Empenho, bem como
seja perfectibilizada a publicação do referido instrumento contratual, para sua eficácia.
Sigam-se os ulteriores termos.
Blumenau/SC, 27 de maio de 2021.
Cleones Hostins
Diretor Executivo - CISAMVI
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CISAM
EXTRATO DE CONTRATO CISAM-MO 016/2021

Publicação Nº 3125110

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 016/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO CISAM-MO N° 067/2021
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM MEIO OESTE
CONTRATADO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remunerado a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituição de
ensino médio, técnico ou superior conforme necessidade do CISAM MO, de acordo com o Anexo Único do presente Contrato.
VALOR: O valor estimado do Contrato corresponde a R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais), considerando a possibilidade de
contratação de 2 (dois) estagiários, sendo R$ 70,00 (setenta reais) mensais por estagiário em atividade.
VIGÊNCIA: 21.06.2021 A 20.06.2022
Capinzal, 21 de junho de 2021.
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CIEE/SC
CONTRATADO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM
MEIO OESTE
CONTRATANTE

CVC
ATA DA 44ª REUNIÃO - ATA 41 - PE003/2020

Publicação Nº 3123521

ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 003/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL – CVC
As 08:00 (oito) horas do dia vinte e oito do mês de junho do ano de 2021, reuniram-se na sala de reunião do Consórcio Intermunicipal
Velho Coronel – CVC, sito a rua Iguaçu, 264, Centro, Coronel Freitas – SC, o pregoeiro e a equipe de apoio nomeada através da resolução
n° 002/2021 assim constituída: pregoeira: Sra. FLAVIA ROLIM DE MOURA, equipe de apoio: Marines Costa Martelli e Ivone Maria Martelli,
e Gerente de Projetos: Gustavo André Foppa para apreciação e análise de: PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO do item,
196 CLORETO DE SÓDIO 0,9%, ESTÉRIL, NÃO INJETÁVEL, RASCO DE 100ML, apresentado pela empresa MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.
MÉD. HOSP. S/A.
A empresa apresenta o pedido frente à alteração do custo para aquisição do produto, que apresentou uma significativa alteração no preço
de venda.
Foram consultados por ordem de classificação os demais licitantes classificados no item, alguns não deram retorno e outros não tiveram
interesse em fornecer. De tal forma será concedido o reequilíbrio de preço para o fornecedor MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉD. HOSP.
S/A o valor do item 196 passa de R$ 2,1000 para R$ 2,8636.
Não havendo mais nada a relatar a pregoeira declarou encerrada a reunião. E por assim ter sido designado, eu, Gustavo André Foppa,
Gerente de Projetos digitei a presente e declaro como autênticos os fatos acima narrados.

AVIDO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2021 - OBJETO MEDICAMENTOS E CARRELATOS

Publicação Nº 3124209

Estado de Santa Catarina
CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL
AVISO DE LICITAÇÃO
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Edital de Pregão Eletrônico Nº 06/2021
Registro de Preço n° 06 /2021
Objeto: Aquisição de Medicamentos e Correlatos.
Tipo: Menor preço por item.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 do dia 30/06/2021 até às 8:00 horas do dia 12/07/2021
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:01 às 09:30 horas do 12/07/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30 horas do dia 12/07/2021.
PLATAFORMA ELETRONICA: www.portaldecompraspublicas.com.br “Acesso Identificado”
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horários: Rua Iguaçu, n° 264, Centro, Coronel Freitas SC nos dias úteis, de segunda a sexta feira das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, pelo fone 49 3347.0357, ou também pode ser obtido pelo site velhocoronel.
atende.net.
Coronel Freitas (SC), 28 de junho de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Presidente

EXTRATO 2º ADITIVO - ATA 41 - PE003/2020

Publicação Nº 3123523

CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL CVC
2º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2020.
Contratado: MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉD. HOSP. S/A
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA REVISÃO DE PREÇO DO LOTE LISTADO NA TABELA ABAIXO À CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:
Fica alterado o preço do lote abaixo na Tabela da Clausula Décima Quarta
14.1 Tabela de itens, preços e estimativa de consumo registrados:
Item

Qtde

Unid. Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit.
(R$)

196

1500

FR

FARMARIN

2,8636

CLORETO DE SÓDIO 0,9%, ESTÉRIL, NÃO INJETÁVEL, RASCO DE 100ML

VIGENCIA: 31.07.2021

CIGAMVALI
5º TERMO ADITIVO CONTRATO 01/2019

Publicação Nº 3123675

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2019
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu – CIGAMVALI
CNPJ: 10.638.878/0001-00
CONTRATADO: I4AGRO FOTOGRAFIA AÉREA E TREINAMENTO LTDA-ME
CNPJ: 29.203.280/0001-17
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇO CIENTÍFICO DE CONTROLE DO MARUIM, OU “MOSQUITO
PÓLVORA (CULICOIDES PARAENSES), COM A IMPLANTAÇÃO DO CONTROLADOR BIOATIVO DO MARUIM – CBM, PRODUÇÃO, APLICAÇÃO
E ACOMPANHAMENTO DO PRODUTO NA ÁREA QUE COMPREENDE OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.
VALOR: R$ 38.000,00 (TRINTA E OITO MIL REAIS) MENSAIS
TIPO: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Nº DO ADITIVO: 5º TERMO ADITIVO
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 de abril de 2022
DATA DE ASSINATURA: 30 de abril de 2021
Jaraguá do Sul, 30 de abril de 2021
CLÉZIO JOSÉ FORTUNATO
PRESIDENTE do CIGAMVALI

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

6º TERMO ADITIVO CONTRATO 01/19

Página 1822

Publicação Nº 3123677

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2019
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu – CIGAMVALI
CNPJ: 10.638.878/0001-00
CONTRATADO: I4AGRO FOTOGRAFIA AÉREA E TREINAMENTO LTDA-ME
CNPJ: 29.203.280/0001-17
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇO CIENTÍFICO DE CONTROLE DO MARUIM, OU “MOSQUITO
PÓLVORA (CULICOIDES PARAENSES), COM A IMPLANTAÇÃO DO CONTROLADOR BIOATIVO DO MARUIM – CBM, PRODUÇÃO, APLICAÇÃO
E ACOMPANHAMENTO DO PRODUTO NA ÁREA QUE COMPREENDE OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.
VALOR: ACRESCIMO AO VALOR DO CONTRATO A QUANTIA DE R$ 13.000,00 (TREZE MIL REAIS) MENSAIS. O VALOR TOTAL DESTE INSTRUMENTO É DE R$ 38.000,00 (TRINTA E OITO MIL REAIS) MENSAIS.
TIPO: ADITIVO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO
Nº DO ADITIVO: 6º TERMO ADITIVO
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 de abril de 2022
DATA DE ASSINATURA: 30 de abril de 2021
Jaraguá do Sul, 30 de abril de 2021
CLÉZIO JOSÉ FORTUNATO
PRESIDENTE do CIGAMVALI
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2021 - CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

Publicação Nº 3124471

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2021
O Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu - CIGAMVALI , constituído na
forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica
interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 10.638.878/0001-00, com sede na Rua Arthur Gumz, nº 88, Bairro
Vila Nova, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Presidente
Clezio José Fortunato, no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente “CIGAMVALI”, com
fundamento no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/1993, de 21/06/1993, torna público a abertura do EDITAL DE
CREDENCIAMENTO a realização de Credenciamento de Pessoa Jurídica da Área de Medicina Veterinária
para prestação de serviços de castração de cães e gatos machos e fêmeas, de pequeno, médio e grande porte,
de animais de rua ou vítima de maus tratos e abadono e animais de famílias em situação de vulnerabilidade
social, cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, para atendimento aos
Municípios Consorciados, em conformidade com os anexos deste Edital, e de acordo com as especificações e
valores contidos no presente Edital.
1 DO OBJETO
1.1 Credenciamento de pessoas jurídicas da área de medicina veterinária, para a prestação de serviços,
compreendidos: prestação de serviços de castração de cães e gatos, chipagem com microchip estéril,
revestido por camada antimigratória e lido por leitores universais devendo atender a norma NBR 4.766,
as correlatas ou outras que a substituam, e procedimentos correlacionados, para os Municípios
consorciados (animais sem tutores responsáveis) e de famílias em situação de vulnerabilidade social
cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conforme estabelecidos no
anexo I, do edital de credenciamento.
1.2 A prestação dos serviços dar-se-á nas clínicas e hospitais dos interessados no credenciamento, bem
como nas estruturas que venham a ser adequadas conforme disposto nas resoluções do Conselho
Federal de Medicina Veterinária nº 962 de 27 de agosto de 2010 e 1.015 de 9 de novembro de 2012.
1.3 Os interessados poderão optar pela prestação de serviços em Municípios Consorciados específicos,
a ser demonstrado no requerimento de credenciamento, conforme anexo II deste edital.
2 DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
2.1 A Credenciada deverá realizar os serviços contratados sem cobrança de qualquer valor adicional;
2. 2 A prestação dos serviços deverá ser feita nas dependências dos estabelecimentos credenciados ou
nas estruturas adequadas conforme disposto nas resoluções do Conselho Federal de Medicina
Veterinária nº 962 de 27/08/2010 e 1.015 de 9/11/2012, em atendimento às solicitações realizadas pelo
Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu – CIGAMVALI.
2.3 Nos casos de internação, a alta de cada animal, deverá ser atestado por Médico Veterinário do
estabelecimento.
2.4 Os agendamentos para a realização dos procedimentos junto à credenciada serão de
responsabilidade do Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu – CIGAMVALI,
ou dos municípios consorciados, quando autorizados por ato formal do Consórcio.

1

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1824

2.5 A empresa credenciada será responsável pelos materiais e equipamentos necessários à prestação dos
serviços, bem como por todo e qualquer medicamento imprescindível para a realização do
procedimento, sempre atentando para os materiais e medicamentos adequados de forma a preservar o
bem-estar do animal.
2.6 A Credenciada deverá ter registro atualizado no Conselho Regional de Medicina Veterinária do
Estado de Santa Catarina.
2.7 A Credenciada deve permitir o acompanhamento e a fiscalização dos procedimentos e da estrutura
física pela Contratante ou de funcionário designado para tal fim, a qualquer momento da vigência do
contrato.
2.8 O Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu – CIGAMVALI, através de seus
representantes realizará avaliação dos serviços prestados pelas empresas credenciadas, através de
servidores ou prestadores de serviços designados.
2.9 A Credenciada deverá manter devidamente arquivados os prontuários e outros documentos dos
animais atendidos e, de imediato, quando solicitado, apresentá-los ao Consórcio Intermunicipal de
Gestão Pública do Vale do Itapocu – CIGAMVALI para o acompanhamento da execução do contrato,
bem como fornecer demais informações acerca dos procedimentos realizados.
2.10 As guias de requisição deverão estar autorizadas pelo fiscal e/ou Gestor do Contrato, devidamente
preenchidas, carimbadas e assinadas por funcionário especialmente designado para esse fim, não sendo
permitida a realização de qualquer procedimento sem a devida requisição autorizada.
2.11 Somente nos casos de emergência o Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do
Itapocu - CIGAMVALI poderá autorizar o procedimento de imediato e posteriormente enviar a
requisição devidamente justificada.
2.12 A entrada do animal no Hospital/Clínica Veterinária ou na Estrutura Adequada para o atendimento
será de responsabilidade do Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu CIGAMVALI ou do proprietário do animal, desde que, neste último caso, acompanhe a guia de
requisição emitida pelo CIGAMVALI ou Município Consorciado e autorizada pelo fiscal e/ou Gestor
do Contrato.
2.13 As áreas físicas destinadas à realização dos procedimentos deverão seguir rigorosamente as
especificações da Resolução 1.015/2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária e serão de
responsabilidade da empresa/estabelecimento credenciada, ficando sujeita à fiscalização da Vigilância
Sanitária de qualquer dos Municípios Consorciados, a qualquer momento durante a vigência do
Contrato.
2.14 A Credenciada deverá executar os serviços, conforme a melhor técnica, os procedimentos
necessários, obedecendo rigorosamente às normas técnicas aplicáveis.
2.15 A Credenciada fica proibida de ceder ou transferir para terceiros a realização dos procedimentos;
2.16 A Credenciada deverá comunicar ao fiscal e/ou Gestor do Contrato qualquer irregularidade de que
tenha conhecimento.
2.17 A Credenciada deverá disponibilizar os serviços no Município Consorciados ao Consórcio
Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu - CIGAMVALI e adequadas à execução dos
2
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serviços, conforme a Resolução 1.015/2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária ou outra que
venha a substituí-la, e de acordo com as demais regulamentações vigentes.
2.18 A demanda para a realização dos serviços será determinada pelo Consórcio Intermunicipal de
Gestão Pública do Vale do Itapocu – CIGAMVALI.
2.19 O estabelecimento credenciado deverá entregar ao fiscal e/ou Gestor do Contrato, até o quinto dia
útil de cada mês, durante a vigência do Contrato, Nota fiscal, relatório contendo todos os procedimentos
veterinários realizados no mês anterior, acompanhado das requisições e cópia dos prontuários de cada
paciente, este relatório deverá ser individualizado por Município Consorciado.
2.20 Para os eventuais casos de necessidade de internação a alimentação e todos os demais insumos e
materiais necessários adequados durante o período de restabelecimento ou internamento do animal
deverão ser custeados pela credenciada. Caso o proprietário do animal queira oferecer, às suas custas,
alimentação diferenciada da que será oferecida pela credenciada, este deverá permitir o recebimento
desde que não interfira na dieta específica para a reabilitação do animal, quando houver.
2.21 Os atendimentos com as informações pertinentes e necessárias, deverão ser registradas no
prontuário de cada animal.
2.22 A credenciada deverá informar ao Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu
- CIGAMVALI e afixar em local visível ao público os horários de visita para os proprietários ou tutores
dos animais em restabelecimento, caso esses animais permanecem internados por mais de 24 (vinte e
quatro) horas, devendo ser regulamentado pela credenciada o limite de pessoas por animal a realizarem
a visita, bem como a sua duração, que deverá ser de no mínimo 10 minutos por dia de restabelecimento/
internação. Fica a critério da credenciada regulamentar as visitas para que ocorram de um animal por
vez.
2.23 A credenciada deverá oferecer instalações próprias para realização dos atendimentos/ internações e
procedimentos cirúrgicos, os quais deverão estar em perfeito estado de limpeza e conservação, assim
como toda a infraestrutura e materiais utilizados nos procedimentos.
2.24 A credenciada deverá informar o nome e o registro do médico Veterinário responsável pela
entidade, caso haja mudança, deve ser imediatamente informado.
2.25 Os valores a serem pagos pelos serviços prestados, obedecerão a TABELA DE PREÇOS DOS
SERVIÇOS, deste Edital, não sendo admitido valores superiores ao estipulado.
2.26 Caso haja mais de um credenciado para o mesmo serviço, os encaminhamentos de animais serão
divididos em igual proporção à cada prestadora, através de rodízio entre os credenciados a se iniciar
pelo primeiro credenciado e assim sucessivamente.
3 DA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO
3.1. Para se habilitar ao Credenciamento, as Clínicas Veterinárias e/ou Hospitais Veterinários
especializados e ou pessoas jurídicas com estruturas adaptadas en consônancia com as Resoluções do
Conselho Federal de Medicina Veterinária, deverão preencher a Solicitação de Credenciamento,
conforme modelo (ANEXO II) acompanhada dos documentos necessários, atendendo às seguintes
exigências:
3.1.1 Ser digitada e impressa em papel timbrado da pessoa jurídica, ou que a identifique, sem emendas,
3
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rasuras, entrelinhas ou ambiguidade;
3.1.2 Declarar afirmar estar ciente das condições deste Edital de Credenciamento e que assume a
responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades
legais e a sumária desclassificação deste Chamamento Público, e que fornecerá quaisquer informações
complementares solicitadas pela Comissão Especial de Editais de Chamada Pública, total concordância
com os valores da TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS.
3.1.3 Ser datada e assinada pelo representante legal;
3.1.4 O requerimento apresentado de forma incompleta, rasurado ou em desacordo com o estabelecido
neste Edital será considerado nulo, podendo o interessado apresentar novo requerimento livre das causas
que ensejaram a nulidade anterior;
3.1.5 A apresentação de proposta sujeita o proponente integralmente às condições deste
Credenciamento.
3.1.6 Declaração de possuir estrutura física e condições técnicas para executar todos os procedimentos
descritos no Edital de Credenciamento bem como concordar com à obrigatoriedade de prestar todos os
serviços constantes no mesmo, (ANEXO VI);
3.1.7 O credenciamento poderá ser requerido a partir da publicação, e estará permanentemente aberto
enquanto estiver demanda e estiver válido os contratos firmados, que tiverem origem no presente termo
de credenciamento.
3.1.8 Mensalmente o Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu - CIGAMVALI
através de Comissão Especial analisará os requisitos do presente termo de credenciamento, podendo
rescindir o contrato das credenciadas que não atenderem as demandas propostas nesse Edital e no
Contrato Firmado.
3.1.9 Qualquer interessado e a qualquer tempo, dentro do prazo de validade do presente Edital de
Credenciamento poderá interpor recurso das decisões proferidas pela Comissão Especial.
4 DA HABILITAÇÃO
4.1 Os interessados em participar do presente Credenciamento, deverão entregar a documentação abaixo
relacionada no Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu - CIGAMVALI , situada
à Rua Arthur Gumz, 88 , Bairro Vila Nova, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, a partir da data de sua
publicação
no
site
do
http://www.cigamvali.atende.net
e
no
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/.
4.1.1 O envelope deverá ser fechado e constar as seguintes informações.
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA –
INEXIGIBILIDADE 001/2021. EDITAL DE CREDENCIAMENTO
INTERESSADO:
SERVIÇOS: PRESTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS COM APLICAÇÃO DE
MICROCHIP.
ENDEREÇO:
TELEFONE PARA CONTATO:
4
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E-MAIL:
4.2 Deverá igualmente apresentear Solicitação de Credenciamento com a indicação do representante
Credenciado para praticar todos os atos necessários, em nome da empresa, em todas as etapas do
Credenciamento ou documento que comprovem sua capacidade de representar, no caso de sócio ou
titular conforme (ANEXO III).
4.3 A Credenciada deverá apresentar os documentos relativos à pessoa jurídica abaixo:
4.3.1 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
4.3.2 Registro Comercial (Declaração de Firma Individual) no caso de Empresa Individual ou Contrato
Social ou Estatutos Sociais, em se tratando de Sociedade Comercial, com suas alterações e devidamente
registrado em Cartório e atualizado;
4.3.3 Certificado de Filantropia para entidades filantrópicas;
4.3.4 Dados de identificação do Banco, do número da agência e da conta corrente (ANEXO IV);
4.3.5 Declaração emitida pela empresa atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da Constituição
Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre dos menores de dezoito anos e de
qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz) (ANEXO VII);
4.3.6 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, relativa a tributos e contribuições federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal e relativa a dívida ativa da União, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade conjunta;
4.3.7 Certidão Negativa (ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais, expedida
pela Secretaria do Estado da sede do Prestador;
4.3.8 Certidão Negativa de Débito ou Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, expedida
pela Prefeitura Municipal de sede do Prestador;
4.3.9 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Federal;
4.3.10 Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor do
Foro ou Cartório da sede do Prestador;
4.3.11 ATENÇÃO: Em se tratando da certidão expedida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina,
emitidas após 01/04/2019, para que esta tenha validade, a mesma deverá ser acompanhada da certidão
de registros cadastrados emitida no sistema eproc, disponível através do endereço
https://certeproc1g.tjsc.jus.br
4.3.12 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, conforme
Lei nº 12.440/2011;
4.3.13 Comprovante de Inscrição e da regularidade da empresa no CRMV-SC – Conselho Regional de
Medicina Veterinária de Santa Catarina;
4.3.13 Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, expedido pelo Poder Executivo Municipal;
5
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4.3.14 Alvará Sanitário atualizado, expedido pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de
Saúde;
4.3.15 Apresentar Alvará de Atividade Municipal.
4.3.16 A Credenciada deverá apresentar documentos complementares relativos à qualificação como
relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica, contendo as informações relativas
(ANEXO IV) anexando:
a) cópia dos diplomas e documentação comprobatória da especialidade na qual vai se habilitar;
b) cópia do CPF dos profissionais;
c) cópia dos registros profissionais no CRMV – Conselho Regional de Medicina Veterinária, na unidade
federativa onde prestará o serviço;
4.3.17 Informar a relação de equipamentos (especificar e quantificar, ANEXO IV);
4.3.18 Informar os dados pessoais (nome completo, logradouro, estado civil, telefone, profissão, RG e
CPF) do signatário (responsável legal) da empresa e/ou entidade, que assinará o contrato (ANEXO IV);
4.3.19 Indicação do responsável técnico e respectivo Curriculum Vitae resumido (ANEXO IV)
anexando:
a) cópia da Carteira de Registro Profissional;
b) cópia do diploma e certificado de especialidade, devidamente reconhecido pela respectiva entidade de
classe;
4.3.20 Declaração de que o Credenciado não possui servidor público de nenhum dos municípios
consorciados ou outras esferas públicas ocupando cargo em comissão como representante legal e (ou)
membro da Diretoria e (ou) Sócio Administrador e (ou) Proprietário e (ou) Presidente da empresa
prestadora que busca Credenciamento (ANEXO VIII);
4.3.21 Declarar cumprimento das condições de habilitação estabelecidas neste Edital, inclusive com os
valores da TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS, item 2.2;
4.3.22 Declaração de horário de atendimento da Credenciada (ANEXO IX);
4.4.1

Para Unidades de Castração Móvel, necessário apresentar:

4.4.1.1 Veículo utilitário tipo van, ônibus ou carreta, com área destinada ao transoperatório compatível
com o fluxo de animais a serem castrados, de acordo com as determinações do Conselho Federal de
Medicina Veterinária (CRFMV)
4.4.4.2 O veículo deverá contar com equipamentos necessários para a realização dos procedimentos
cirúrgicos, tais como mesas cirúrgicas; pias para higienização das mãos (lavabo); e outra para lavagem
dos instrumentais cirúrgicos; foco cirúrgico; aparelho para esterilização dos materiais; dentro outros
itens necessários;
6
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4.4.4.3 A Unidade Móvel deverá dispor de reservatório de água tratada suficiente para as atividades de
higienização, ponto de água, possuir expurgo separado para armazenamento de vísceras e material
perfurocortante; e demais demandas do ato cirúrgico, além de sistema de esgoto;
4.4.4.4 A área de recepção dos itens contaminados, da limpeza, do preparo, do empacotamento e da
esterilização deverão ser instaladas distintivamente, afim de evitar que o processo seja inadequado e
visando a sequência das atividades e técnicas. Para tal, é indispensável a existência de ponto de água,
cubas (expurgo e lavagem) e bancadas (recepção dos artigos e preparação);
4.4.4.5 A sala clínica da Unidade Móvel deverá conter bancadas separadas para lavagem de mãos e
lavagem de instrumentais, para que o fluxo de materiais seja adequado. Quando estiverem na mesma
bancada, deve haver distância compatível ou barreira, para evitar que respingos da pia de lavagem dos
instrumentais contaminem a pia de lavagem das mãos (lavabo);
4.4.4.6 A Unidade Móvel deverá estar provida dos seguintes equipamentos: balança para pesagem de
animais, suporte para soluções destinadas a fluidoterapia, cilindro de oxigênio, sondas endotraqueais
(com várias numerações), AMBU – reanimador animal, medicamentos para emergências (alérgicas,
cardiorrespiratórias, hemorrágicas), produtos para esterilização de materiais, mobiliário compatível para
castração de cães e gatos, materiais destinados aos descartes de resíduos;
4.4.4.7 A contratada deverá seguir as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde através da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 222, de 28 de
Março de 2018.
4.4.4.8 Possuir um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), com cópia
disponível para consulta sob solicitação da autoridade sanitária ou de qualquer outro interessado;
4.4.4.9 A Unidade Móvel deverá estar provida de sistema de climatização de forma a oferecer conforto
térmico à equipe de profissionais e aos animais;
4.4.4.10 Obs. Todos os documentos deverão ser apresentados em fotocópia autenticada, exceto aqueles
gerados automaticamente por sistemas disponíveis na internet ou poderão ser autenticados pelos
profissionais responsáveis pelo recebimento dos documentos.
4.5 Todos os documentos dos anexos deverão ser datados e assinados pelo representante legal.
4.6 O requerimento apresentado de forma incompleta, rasurado ou em desacordo com o estabelecido
neste Edital será considerado nulo, podendo o interessado apresentar novo requerimento livre das causas
que ensejaram a nulidade anterior.
4.7 Os documentos deverão ser apresentados em original ou por fotocópia previamente autenticada em
Cartório ou por membro da Comissão Especial de Editais de Chamada Pública, de acordo com Portaria
do Consórcio para determinado fim, apondo nos mesmos o termo “confere com o original” e assinado
abaixo;
4.8 Quando se tratar de cópia de documento obtido através da internet, este não precisa ser autenticado,
uma vez que terá sua validade confirmada, mediante verificação de autenticidade no sistema de origem;
4.9 As Certidões apresentadas deverão ter prazo de validade, dentro do estabelecido pelo órgão
expedidor;
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4.10 As Certidões que não indicarem o prazo de validade serão consideradas válidas por um período de
60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão;
4.11 Caso o interessado esteja isento de algum documento exigido neste Edital, deve apresentar
declaração do órgão expedidor informando sua isenção;
4.12 A Comissão Especial do Cigamvali, analisará, avaliará a documentação e oficiará o Presidente do
Consórcio habilitando ou desabilitando a interessada;
4.13 Não poderão se Credenciar os Prestadores de Serviços que:
a) deixarem de cumprir qualquer item deste Edital;
b) declarados inidôneos por órgão ou entidade da administração pública direta, indireta, federal, estadual
e/ou municipal;
c) se encontram em processo de falência ou recuperação judicial, concordatária, concurso de credores,
dissolução e liquidação;
d) possua servidor público municipal de qualquer dos municipios consorciados como Representante
Legal, Membro da Diretoria, Sócio, Administrador, Proprietário e ou Presidente da Instituição;
4.14 É vedada a participação de prestadores de consórcio.
4.15 Deverá cumprir todas as obrigações e especificações técnicas do Termo de Referência deste Edital.
4.16 Em se tratando da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA deverá obrigatoriamente apresentar:
4.16.1 Certificado de Regularidade do Estabelecimento emitido pelo Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Estado de Santa Catarina, com respectivo comprovante de pagamento da anuidade junto
ao Conselho;
4.16.2 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART - do Veterinário Responsável pelo
Hospital/Clínica inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV, com prazo de
validade em vigor. A ART deverá ser emitida pelo Médico Veterinário constante no Certificado
citado no item 4.15.1.
4.16.3 Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a
entrega do envelope “documentação de habilitação”, Médico Veterinário, reconhecido pelo
Conselho Regional de Medicina Veterinária.
5. DA HOMOLOGAÇÃO
5.1 A proposta de Credenciamento será homologada pelo Consórcio Intermunicipal de Gestão
Pública do Vale do Itapocu - CIGAMVALI, por meio do seu Presidente.
5.2 Estarão Credenciados o pleiteante cujo ato de Credenciamento esteja assinado pelo Presidente
do Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu - CIGAMVALI, e devidamente
publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina- DOM.
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5.3 O Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu - CIGAMVALI somente
firmará Termo de Credenciamento com as pessoas jurídicas devidamente habilitadas e publicará no
Diário Oficial do Município-DOM a relação dos habilitados à eventual celebração de
Credenciamento.
5.4 As pessoas jurídicas que não atenderem os requisitos exigidos constantes no presente Edital de
Credenciamento serão consideradas inabilitadas e não poderão ser Credenciadas.
5.5 O Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu - CIGAMVALI poderá
Credenciar todas as pessoas jurídicas habilitadas, em igualdade de condições.
5.6 O Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu - CIGAMVALI poderá
celebrar Termo de Credenciamento, com as pessoas jurídicas consideradas habilitadas, mediante
inexigibilidade de licitação (art. 25, “caput”, da Lei nº. 8.666/93), considerada a inviabilidade de
competição de preço.
5.7 A inexigibilidade de licitação será obrigatoriamente comunicada à autoridade superior, para
ratificação, nos termos do art. 26, da Lei nº. 8.666/1993.
6 DOS RECURSOS:
6.1 As entidades poderão recorrer de sua inabilitação do pedido de Credenciamento no prazo de
5(cinco) dias nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93.
7 DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO DESCREDENCIAMENTO
7.1 O prazo de execução do presente Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, a contar da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inc. II, da Lei 8.666/93 e suas
alterações e o prazo de vigência será igual ao prazo de execução acrescido de 60 (sessenta) dias.
7.1.1 Se a Credenciada não se interessar pela prorrogação do Credenciamento deverá comunicar o
Presidente do Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu - CIGAMVALI, por
escrito, com antecedência mínima de 90 dias.
7.1.2 A continuação da prestação de serviços nos exercícios financeiros subsequentes ao presente,
fica condicionada à vigência dos respectivos créditos orçamentários.
7.1.3 O Termo Aditivo referente à prorrogação do Credenciamento é de celebração obrigatória.
8 DAS RESPONSABILIDADES DOS SERVIÇOS CREDENCIADOS
8.1 Os serviços dos profissionais Credenciados neste Edital englobam:
a) prestação de serviços de castração de cães e gatos, chipagem com microchip estéril, revestido por
camada antimigratória e lido por leitores universais devendo atender a norma NBR 4.766, as correlatas
ou outras que a substituam, e procedimentos correlacionados, para os Municípios consorciados
(animais sem tutores responsáveis) e de famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conforme estabelecidos no anexo I, do
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edital de credenciamento.
b) Apresentação mensal de Nota Fiscal de Serviços, dos procedimentos prestados junto ao Consórcio
Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu – CIGAMVALI, sendo que as notas deverão ser
realizadas individualmente para cada um dos municípios consorciados.
9 DO PAGAMENTO E DOS PREÇOS
9.1 O valor pela prestação dos serviços será de acordo com a Tabela de Procedimentos do
CIGAMVALI, previsto no anexo I deste edital.
9.2 O pagamento será realizado, mensalmente, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da prestação
dos serviços, para os serviços que forem prestados até o último dia do Mês em faturamento,
acompanhado do respectivo documento fiscal e documentação de regularidade fiscal e trabalhista.
9.3 A comprovação da realização dos serviços se dará mediante a apresentação de relatório constando os
dados do responsável pelo animal, tipo de serviço realizado e valor, juntamente com as autorizações
para execução dos serviços emitidos pelo CIGAMVALI e assinadas pelo funcionário responsável do
Município. É vedada a cobrança de qualquer outra importância pelos serviços prestados, seja do
CIGAMVALI, seja do Município, sob pena de descredenciamento;
9.4 A execução dos serviços será em até 30 dias contados da solicitação do serviço e prévio
agendamento.
10 DO REAJUSTE
10.1 Os preços poderão ser revistos na forma da Lei nº 8.666/93.
10.2 Os valores serão fixados de acordo com o procedimento e a demanda dos serviços, respeitada a
capacidade orçamentária e financeira do Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do
Itapocu - CIGAMVALI e ainda em consonância com os aditivos ao Contrato de Rateio de cada um dos
municípios consorciados interessados.
10.3 As alterações decorrentes de repactuações e de reajustes de preços, serão formalizadas por meio de
Instrumentos Contratuais Aditivos.
11 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
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11.1

Ao credenciado competirá:
11.1.1 Executar os serviços nas condições estipuladas neste Edital, observando- se os parâmetros de
boa técnica e resolutividade, bem como as normas legais aplicáveis;
11.1.2 Prestar os serviços apenas mediante autorização do órgão municipal responsável pelos
encaminhamentos e autorização do CIGAMVALI;
11.1.3 Dar atendimento adequado e prestar as informações ao CIGAMVALI sobre os serviços
prestados de maneira correta e nos prazos estabelecidos neste Edital;
11.1.4 Apresentar documento fiscal dos serviços prestados no mês anterior, no prazo estipulado neste
Edital e relatório constando: responsável pelo animal, tipo de serviço realizado e valor, juntamente com
as autorizações para execução dos serviços emitidos pelo CIGAMVALI e assinadas pelo responsável do
Município.
11.1.5 Manter todas as condições de habilitação exigidas para o credenciamento, durante todo o
período em que se mantiver credenciado;
11.1.6 Comunicar ao CIGAMVALI, por escrito e com antecedência mínima de 15 (dez) dias úteis, os
motivos de ordem técnica que impossibilitem a execução dos serviços ou quando verificar condições
inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços;
11.1.7 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade, responsabilidade técnica e plena execução dos
serviços contratados;
11.1.8 Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou
subcontratação;
11.1.9 Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CIGAMVALI, e
atender e/ou responder as reclamações relativas aos serviços prestados;
11.1.10 Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e
todas as despesas incidentes sobre os serviços realizados e/ou necessárias ao cumprimento do objeto do
credenciamento;
11.1.11 Realizar o transporte dos animais até o local onde serão os procedimentos executados, quando
os procedimentos forem realizados fora do Município de origem, bem como a devolução em local
acordado;
11.1.12 Quando o serviço for o de ovariosalpingohisterectomia ou orquiectomia, o credenciado deverá
realizar a aplicação de microchip fornecido pelo CIGAMVALI, durante o procedimento cirúrgico;
11.1.13 Emitir a nota fiscal de prestação de serviço de forma individualizada por Município em favor do
Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu - CIGAMVALI;
11.1.14 Atender intercorrências no pré, trans e pós-cirúrgico relacionadas aos procedimentos sem ônus à
Administração ou ao proprietário e/ou guardião do animal e/ou instituição responsável, se for o caso;
11.1.15 Comunicar eventuais óbitos no pré, trans e pós-cirúrgico ao responsável pelo encaminhamento
do animal, e disponibilizar o cadáver para o responsável em no máximo 24 horas após o óbito;
11.1.16 É obrigatório que as clínicas tenham prontuário dos animais atendidos, no qual deverão ser
anotados todos os seus dados, devendo os mesmos serem arquivados em consonância com as
determinações legais, especialmente no que tange ao prazo;
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11.1.17 É facultado ao médico veterinário responsável pelo atendimento VETAR/INABILITAR a
execução do procedimento cirúrgico em animais que apresentem más condições de saúde e que possam
implicar risco de morte ou que as condições do animal possam implicar em insucesso do procedimento,
e ou doenças e fatores adjacentes que possam interferir na cirurgia. Nestes casos poderá ser postergada a
data a cirurgia até a liberação/habilitação. O profissional responsável pelo atendimento e avaliação
deverá emitir relatório com a justificativa do veto/inabilitação ao procedimento deverá ser em 3 (três)
vias, manter 01 (uma) via na clínica credenciada, entregar outra via para o tutor/guardião/responsável
pelo animal e encaminhar uma via para a Contratante;
11.1.18 O procedimento cirúrgico de castração contemplará retorno pós-operatório para avaliação
quando necessário, para efetuar a retirada de pontos em até 14 dias corridos da cirurgia, ou a critério do
médico veterinário da credenciada para acompanhamento exclusivo do procedimento relacionado à
cirurgia;
11.1.19 Quaisquer outros procedimentos tais como: consultas, tratamentos, medicamentos, exames,
Raio X, vacinas, tratamento de doenças e demais não estão cobertos pelo contrato exceto a consulta e
medicamentos relacionados à castração;
11.1.20 Além dos profissionais citados, para execução dos procedimentos, a clínica credenciada deverá
fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução do serviço, como por exemplo:
11.1.21 Fios de Sutura;
11.1.22 Lâmina de bisturi descartável;
11.1.23 Luva cirúrgica descartável;
11.1.24 Cateter, fluído (solução fisiológica), equipamentos descartáveis;
11.1.25 Compressa cirúrgica, dentre outros;
11.1.26 Medicamentos anestésicos, analgésicos e profiláticos pré, trans e pós-operatórios;
11.1.27 E outros que se fizerem necessários para a realização do objeto contratado;
11.1.28
11.1.29 Após a alta do animal, o veterinário responsável fará a prescrição dos medicamentos necessários
à devida reabilitação do animal, sendo os cuidados pós-operatórios de inteira responsabilidade do tutor
ou responsável.
11.1.30 Ao CIGAMVALI competirá:
11.1.31 Receber a autorização do Município para o agendamento, devidamente preenchido assinado e
carimbado, pelo setor responsável, a autorização poderá ser firmada através de ofício assinado pelo
Secretário da pasta corresponde em cada um dos municípios;
11.1.32 Emitir nota de empenho observando-se a tabela de preços definida no edital;
11.1.33 Efetuar o pagamento ao credenciado em função dos serviços prestados de acordo com o
relatório físico e financeiro conforme os valores constantes na Tabela - Anexo I;
11.1.34 Efetuar conferência técnica e administrativa das faturas e relações de serviços apresentados;
11.1.35 Fiscalizar o cumprimento das disposições deste Edital e a prestação dos serviços, bem como
esclarecer eventuais dúvidas;
11.1.36 Fornecer as autorizações para execução dos serviços.
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11.1.37 Fornecer os microchips e organizar um banco de dados para registro e controle dos
procedimento;
11.1.38 Respeitar os critérios para chamamento dos credenciados para execução dos serviços;
11.1.39 Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao perfeito
cumprimento;
11.1.40 O CIGAMVALI se isenta de qualquer responsabilidade pela ocorrência de óbito ou dano
permanente causado ao animal por imperícia, imprudência, negligência, inabilidade ou mesmo por
acidente, devendo a credenciada estar ciente desde já que a responsabilidade pelo procedimento
cirúrgico e suas possíveis consequências é de inteira responsabilidade do profissional responsável e da
credenciada.
11.1.41 Ao Município competirá:
11.1.42 Relacionar os animais e os procedimentos a serem submetidos, nos termos deste edital;
11.1.43 Emitir a autorização para realização dos serviços;
11.1.44 Ter assegurado o correspondente crédito orçamentário, à conta da dotação na Lei Orçamentária
Anual do Município;
11.1.45 Empenhar os recursos necessários, garantindo o cumprimento do Contrato a ser firmado e
aditivar o contrato de rateio firmado no ano em curso, para atender as novas demandas.
11.1.46 Realizar o repasse de recursos para o pagamento referente aos serviços utilizados;
11.1.47 Controlar e acompanhar toda a execução do serviço e do contrato a ser firmado.
11.1.48 Receber a prestação de contas e consolidar nas contas do Município.
11.1.49 Ao responsável pelo animal:
11.1.50 A entrega dos animais para realização das cirurgias e sua posterior retirada será de
responsabilidade dos tutores ou responsáveis;
11.1.51 Para os cães e gatos com tutores, estes devem se comprometer a realizar o pré jejum (sólidos e
líquidos) de 12 horas e os cuidados pós-cirúrgico em seu domicílio, conforme a orientação médica no
dia do procedimento;
12 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1 A execução dos serviços se dará da seguinte forma:
12.2 A requisição do serviço deverá ser aprovada pelo órgão municipal responsável e pelo
CIGAMVALI;
12.3 Após a aprovação da requisição, será agendada a execução do serviço diretamente com a pessoa
jurídica credenciada;
12.4 A prestação dos serviços dar-se-á nas clínicas e hospitais dos interessados no credenciamento, bem
como nas estruturas que venham a ser adequadas conforme disposto nas resoluções do Conselho Federal
de Medicina Veterinária nº 962 de 27 de agosto de 2010 e 1.015 de 9 de novembro de 2012;
12.5 A execução dos serviços será em até 30 dias contados da solicitação do serviço, com prévio
agendamento.
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12.6 Nos Municípios em que houver mais de uma pessoa jurídica credenciada, o valor previsto para
contratação será dividido de forma igualitária entre os estabelecimentos credenciados, não havendo
garantia quanto ao volume de trabalho que será solicitado a cada credenciado, tendo em vista que as
demandas não seguem um padrão fixo.
12.7 A comprovação da realização dos serviços se dará mediante apresentação de relatório ao
CIGAMVALI constando nome do responsável pelo animal, tipo de serviço realizado e valor,
juntamente com as autorizações para execução dos serviços emitidos pelo CIGAMVALI e assinadas
pelo funcionário responsável do Município;
12.8 O CIGAMVALI poderá adotar sistema informatizado para controle de requisições, autorizações e
agendamentos dos serviços dos credenciados.
13 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E INADIMPLEMENTO DO SERVIÇO
13.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato pelo contratado, poderão ser aplicadas as penalidades
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666 / 93, podendo a multa ser arbitrada no valor de 10% (dez
por cento) do fornecimento do valor total do bem ou serviço, além de todas as medidas legais cabíveis.
14 RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1 Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109 da Lei
nº. 8666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos.
14.2 A eventual impugnação ao presente Credenciamento deve ser apresentada pelo interessado, de
forma expressa, dirigido ao Presidente do CIGAMVALI, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena
de se decair do direito de interposição de tal recurso.
15 PRAZO DE VIGÊNCIA
15.1 O contrato oriundo do presente Edital de credenciamento será de até 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado pelo prazo legal, desde que as condições permaneçam favoraveis a administraçao pública;
15.2 O presente Edital ficará aberto por prazo indeterminado para ingresso de novos interessados.
16 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Estando os Prestadores de Serviço selecionados aptos a contratar com o Consórcio Intermunicipal
de Gestão Pública do Vale do Itapocu - CIGAMVALI será providenciado o processo de
Credenciamento de inexigibilidade de licitação, de acordo com o artigo 25 da Lei 8.666/93, tendo em
vista que a competição resta faticamente impossibilitada, já que é de interesse da coletividade que o
maior número possível de empresas preste serviços de procedimentos no intuito de ampliar e facilitar o
acesso da população.
16.2 O extrato do presente Edital será publicado no Diário Oficial do Município-DOM e o Edital na
íntegra, com seus anexos, estarão disponíveis no site: http://cigamvali.atende.net.
16.3 Os habilitados assinarão o Termo de Credenciamento, vinculado a este Edital e obediente ao
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disposto no artigo 55 da Lei n.º 8.666/93, no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados da notificação.
16.4 O Credenciamento terá vigência dentro do ano fiscal, de acordo com a legislação, podendo ser
prorrogado pela Administração, na forma do artigo 57 da Lei n° 8.666/93, limitada a 60 (sessenta)
meses.
16.5 A Credenciada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
poderá subcontratar parte do serviço, desde que aprovado previamente, pelo Fiscal e/ou Gestor do
Contrato.
16.6 O Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu - CIGAMVALI poderá,
obedecidas às condições previstas no Termo de Credenciamento e no interesse público, descredenciar as
instituições ou profissionais que não apresentarem demanda de atendimento.
16.7 A qualquer tempo, poderá o Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu CIGAMVALI diretamente ou por empresa contratada para esse fim, realizar inspeção das instalações
das entidades credenciadas para verificação das condições de atendimento, higiene, equipamentos e
capacidade técnica operativa.
16.8 A Credenciada se obriga a permitir a auditoria técnica “in loco” nos termos do Edital e/ou Termo
de Credenciamento.
16.9 Em se tratando de mudança de CNPJ e razão social, caracteriza a existência de outra Entidade,
portanto, deverá ser efetuada nova solicitação de Credenciamento e, providenciado o descredenciamento
do prestador que deixou de existir.
16.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial, de acordo com a Portaria do
Consórcio destinada a esse fim, e encaminhados ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Gestão
Pública do Vale do Itapocu - CIGAMVALI com base nas disposições constantes da Lei nº 8.666/93, no
Regulamento dos Serviços e nos princípios de Direito Público, integrando também o presente
instrumento, independentemente de transcrição, as disposições contidas em lei, naquilo que lhe seja
aplicável.
16.11 Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relacionados a este Edital poderão ser
obtidos junto ao Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu - CIGAMVALI.
Consultas poderão ser formuladas ao seguinte endereço de e-mail: cigamvali@amvali.org,br (A/C Sra.
Kerling Fabiane Hornburg).
16.12 Fica reservada, ao Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu CIGAMVALI, a faculdade de cancelar, no todo ou em parte, adiar, revogar, prorrogar, suspender ou
anular o presente Edital de Credenciamento, de acordo com seus interesses sem direito, às entidades, à
qualquer reclamação, indenização, reembolso ou compensação.
16.13 Fica eleito o foro da Comarca de Jaraguá do Sul, com exclusão de qualquer outro, para dirimir as
questões que não puderem ser, amigavelmente, resolvidas pelas partes.
16.14 Fazem parte deste Edital os seguintes documentos:
ANEXO I – Termo de Referência;
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ANEXO II – Local e Horário de Recebimento da Documentação para Credenciamento;
ANEXO III - Solicitação de Credenciamento;
ANEXO IV – Formulário de Inscrição para Credenciamento e Relação de Profissionais que compõem a
Equipe Técnica;
ANEXO V – Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação para Credenciamento;
ANEXO VI – Declaração de Proposta de executar todos ose Serviços e/ou Procedimentos deste
credenciamento;
ANEXO VII – Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;
ANEXO VIII – Declaração que a Instituição (Credenciada) não possui servidor público do Município de
Jaraguá do Sul, como representante legal, membro da Diretoria, Sócio, Administrador, Proprietário e ou
Presidente da Instituição;
ANEXO IX – Declaração de Disponibilidade para Atendimento;
ANEXO X – Tabela de Preços dos Serviços;
ANEXO XI – Afixar em local visível e de grande circulação de usuários, aviso de sua condição de
prestadora de serviços do Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu CIGAMVALI, por meio do Edital de Credenciamento nº 001/2021, no prazo de até 30 (trinta) dias, da
data da assinatura, do referido Termo, bem como da gratuidade dos serviços prestados nessa condição,
quando o atendimento for na sede da Credenciada;
ANEXO XII – Minuta do Termo de Credenciamento para Prestação de Serviços.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, é o presente Edital publicado em resumo conforme
legislação vigente, no D.O.M – Diário Oficial dos Municípios, D.O.E. – Diário Oficial do Estado, Jornal
de Circulação Local e Jornal de Circulação Estadual e afixado em local de costume do CIGAMVALI.
Jaraguá do Sul (SC), 21 DE Junho de 2021.

CLÉZIO JOSÉ FORTUNATO
Presidente do Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu - CIGAMVALI
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação se faz necessária para atender a demanda de castrações das famílias cadastradas
nos Programas Sociais do Governo Federal, bem como para animais de rua sem tutores.
2

ESCOLHA DE SELEÇÃO

2.1
Realização do processo de inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, caput, da Lei
8.666/93, tendo em vista o fato de que a competição resta desnecessária, inviabilizada por conta da
contratação de todos os que tiverem interesse e satisfaçam as condições estabelecidas, sem relação de
exclusão. Neste sentido, se o Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu CIGAMVALI convoca todos os profissionais de determinado setor, dispondo-se a contratar todos os
que tiverem interesse e que satisfaçam os requisitos estabelecidos fixando ela própria o valor que se
dispõe a pagar, os possíveis licitantes não competirão, no estrito sentido da palavra, inviabilizando a
competição, uma vez que a todos foi assegurada a contratação .
2.2 Ainda, pela quantidade dos serviços a serem contratados, caso em que apenas uma empresa teria
dificuldades em atender toda demanda sem prejuízo dos prazos necessários para realização dos serviços.
Pela possibilidade de contratar mais de uma empresa e no próprio Município credenciado facilitando e
tornando mais econômico para o Município.
2.3
Portanto, desde que observados os procedimentos para a inexigibilidade de licitação, esta pode
ser a solução para as demandas dos Municípios. Conquanto, devem os contratados apresentar todos
documentos necessários à habilitação, e atender as condições que serão estabelecidas em edital próprio.
3

TABELA DE PROCEDIMENTOS E VALORES DE REFERÊNCIA

ITEM

1

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

NÚMERO
DE VALOR
PROCEDIMENTOS
ATÉ/ANUAL
ATÉ/ANO

Castração de cães e gatos (machos e fêmeas)
até
10
kg,
através
de
ovariosalpingohisterectomia e orquiectomia
com procedimentos anestésicos e cirúrgicos
realizados exclusivamente por médicos
veterinários
devidamente
habilitados,
respeitando os preceitos técnicos e éticos, 4000
incluindo medicação pós operatória, colar
elizabetano, medicação para dor e pomada
cicatrizante. Aplicação de microchip estéril,
revestido por camada antimigratória e lido
por leitores universais devendo atender a
Norma NBR 4.766, as correlatas e outras
17
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que as substituam. O procedimento deve
levar em conta casos de animais com
piometra detectada no momento da avaliação
clínica

2

Castração de cães e gatos (machos e fêmeas)
de
10kg
a
20kg,
através
de
ovariosalpingohisterectomia e orquiectomia
com procedimentos anestésicos e cirúrgicos
realizados exclusivamente por médicos
veterinários
devidamente
habilitados,
respeitando os preceitos técnicos e éticos,
incluindo medicação pós operatória, colar
elizabetano, medicação para dor e pomada 500
cicatrizante. Aplicação de microchip estéril,
revestido por camada antimigratória e lido
por leitores universais devendo atender a
Norma NBR 4.766, as correlatas e outras
que as substituam. O procedimento deve
levar em conta casos de animais com
piometra detectada no momento da avaliação
clínica

180,00

3

Castração de cães e gatos (machos e fêmeas)
de
20kg
a
30kg,
através
de
ovariosalpingohisterectomia e orquiectomia
com procedimentos anestésicos e cirúrgicos
realizados exclusivamente por médicos
veterinários
devidamente
habilitados,
respeitando os preceitos técnicos e éticos,
incluindo medicação pós operatória, colar
elizabetano, medicação para dor e pomada 250
cicatrizante. Aplicação de microchip estéril,
revestido por camada antimigratória e lido
por leitores universais devendo atender a
Norma NBR 4.766, as correlatas e outras
que as substituam. O procedimento deve
levar em conta casos de animais com
piometra detectada no momento da avaliação
clínica

260,00

4

Castração de cães e gatos (machos e fêmeas)
acima
de
30kg,
através
de
ovariosalpingohisterectomia e orquiectomia
com procedimentos anestésicos e cirúrgicos
realizados exclusivamente por médicos
veterinários
devidamente
habilitados, 250
respeitando os preceitos técnicos e éticos,
incluindo medicação pós operatória, colar
elizabetano, medicação para dor e pomada
cicatrizante. Aplicação de microchip estéril,
revestido por camada antimigratória e lido

345,00
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por leitores universais devendo atender a
Norma NBR 4.766, as correlatas e outras
que as substituam. O procedimento deve
levar em conta casos de animais com
piometra detectada no momento da avaliação
clínica

3.1

OBSERVAÇÃO

3.1
Os microchips que serão obrigatoriamente implantados nos animais, serão implantados pela
Credenciada.
3.2
A técnica utilizada para o procedimento de esterilização e para o pré e pós-operatório será de
livre escolha do profissional médico veterinário responsável pela execução do serviço.
3.3
O uso de medicamentos anestésicos, analgésicos, insumos e materiais hospitalares e aplicadores
de microchips são de inteira responsabilidade do credenciado, bem como seu custo e, deverá obedecer a
legislação pertinente.
4
4.1

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Ao credenciado competirá:

4.1.1 Executar os serviços nas condições estipuladas neste Edital, observando- se os parâmetros de
boa técnica e resolutividade, bem como as normas legais aplicáveis;
4.1.2 Prestar os serviços apenas mediante autorização do órgão municipal responsável pelos
encaminhamentos e autorização do CIGAMVALI;
4.1.3 Dar atendimento adequado e prestar as informações ao CIGAMVALI sobre os serviços
prestados de maneira correta e nos prazos estabelecidos neste Edital;
4.1.4 Apresentar documento fiscal dos serviços prestados no mês anterior, no prazo estipulado neste
Edital e relatório constando: responsável pelo animal, tipo de serviço realizado e valor, juntamente com
as autorizações para execução dos serviços emitidos pelo CIGAMVALI e assinadas pelo responsável do
Município.
4.1.5 Manter todas as condições de habilitação exigidas para o credenciamento, durante todo o
período em que se mantiver credenciado;
4.1.6 Comunicar ao CIGAMVALI, por escrito e com antecedência mínima de 15 (dez) dias úteis, os
motivos de ordem técnica que impossibilitem a execução dos serviços ou quando verificar condições
inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços;
4.1.7 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade, responsabilidade técnica e plena execução dos
serviços contratados;
4.1.8 Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou
subcontratação;
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4.1.9 Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CIGAMVALI, e
atender e/ou responder as reclamações relativas aos serviços prestados;
4.1.10 Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e
todas as despesas incidentes sobre os serviços realizados e/ou necessárias ao cumprimento do objeto do
credenciamento;
4.1.11 Realizar o transporte dos animais até o local onde serão os procedimentos executados, quando
os procedimentos forem realizados fora do Município de origem, bem como a devolução em local
acordado;
4.1.12 Quando o serviço for o de ovariosalpingohisterectomia ou orquiectomia, o credenciado deverá
realizar a aplicação de microchip fornecido pelo CIGAMVALI, durante o procedimento cirúrgico;
4.1.13 Emitir a nota fiscal de prestação de serviço de forma individualizada por Município;
4.1.14 Atender intercorrências no pré, trans e pós-cirúrgico relacionadas aos procedimentos sem ônus à
Administração ou ao proprietário e/ou guardião do animal e/ou instituição responsável, se for o caso;
4.1.15 Comunicar eventuais óbitos no pré, trans e pós-cirúrgico ao responsável pelo encaminhamento
do animal, e disponibilizar o cadáver para o responsável em no máximo 24 horas após o óbito;
4.1.16 É obrigatório que as clínicas tenham prontuário dos animais atendidos, no qual deverão ser
anotados todos os seus dados, devendo os mesmos serem arquivados em consonância com as
determinações legais, especialmente no que tange ao prazo;
4.1.17 É facultado ao médico veterinário responsável pelo atendimento VETAR/INABILITAR a
execução do procedimento cirúrgico em animais que apresentem más condições de saúde e que possam
implicar risco de morte ou que as condições do animal possam implicar em insucesso do procedimento,
e ou doenças e fatores adjacentes que possam interferir na cirurgia. Nestes casos poderá ser postergada a
data a cirurgia até a liberação/habilitação. O profissional responsável pelo atendimento e avaliação
deverá emitir relatório com a justificativa do veto/habilitação ao procedimento deverá ser em 3 (três)
vias, manter 01 (uma) via na clínica credenciada, entregar outra via para o tutor/guardião/responsável
pelo animal e encaminhar uma via para a Contratante;
4.1.18 O procedimento cirúrgico de castração contemplará retorno pós-operatório para avaliação e
retirada de pontos em até 14 dias corridos da cirurgia, se necessário, ou a critério do médico veterinário
da credenciada para acompanhamento exclusivo do procedimento relacionado à cirurgia;
4.1.19 Quaisquer outros procedimentos tais como: consultas, tratamentos, medicamentos, exames,
Raio X, vacinas, tratamento de doenças e demais não estão cobertos pelo contrato exceto a consulta e
medicamentos relacionados à castração;
4.1.20 Além dos profissionais citados, para execução dos procedimentos, a clínica credenciada deverá
fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução do serviço, como por exemplo:
4.1.20.1 Fios de Sutura;
4.1.20.2 Lâmina de bisturi descartável;
4.1.20.3 Luva cirúrgica descartável;
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4.1.20.4 Cateter, fluído (solução fisiológica), equipamentos descartáveis;
4.1.20.5 Compressa cirúrgica, dentre outros;
4.1.20.6 Medicamentos anestésicos e profiláticos pré, trans e pós-operatórios;
4.1.20.7 E outros que se fizerem necessários para a realização do objeto contratado;
4.1.21 Após a alta do animal, o veterinário responsável fará a prescrição dos medicamentos necessários
à devida reabilitação do animal, sendo os cuidados pós-operatórios de inteira responsabilidade do tutor,
guardião ou responsável.
4.2

Ao CIGAMVALI competirá:

4.2.1 Receber a autorização do Município para o agendamento, devidamente preenchido assinado e
carimbado, pelo setor responsável;
4.2.2

Emitir Nota de Empenho observando-se a tabela de preços definida no edital;

4.2.3 Efetuar o pagamento ao credenciado em função dos serviços prestados de acordo com os
valores constantes na Tabela - Anexo I;
4.2.4

Efetuar conferência técnica e administrativa das faturas e relações de serviços apresentados;

4.2.5 Fiscalizar o cumprimento das disposições deste Edital e a prestação dos serviços, bem como
esclarecer eventuais dúvidas;
4.2.6

Fornecer as autorizações para execução dos serviços;

4.2.7 Fornecer os microchips com aplicador e organizar um banco de dados para registro e controle
dos procedimentos;
4.2.8 Respeitar os critérios para chamamento dos credenciados para execução dos serviços;
Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao perfeito
cumprimento.
4.2.9 O CIGAMVALI se isenta de qualquer responsabilidade pela ocorrência de óbito ou dano
permanente causado ao animal por imperícia, imprudência, negligência, inabilidade ou mesmo por
acidente, devendo a credenciada estar ciente desde já que a responsabilidade pelo procedimento
cirúrgico e suas possíveis consequências é de inteira responsabilidade do profissional responsável e da
credenciada.
4.3

Ao Município competirá:

4.3.1

Relacionar os animais e os procedimentos a serem submetidos, nos termos deste edital;

4.3.2

Emitir a autorização para realização dos serviços;

4.3.3 Ter assegurado o correspondente crédito orçamentário, à conta da dotação na Lei Orçamentária
Anual do Município;
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4.3.4

Empenhar os recursos necessários, garantindo o cumprimento do Contrato a ser firmado;

4.3.5

Realizar o repasse de recursos para o pagamento referente aos serviços utilizados;

4.3.6

Controlar e acompanhar toda a execução do serviço e do contrato a ser firmado.

4.4

Ao responsável pelo animal:

4.4.1 A entrega dos animais para realização das cirurgias e sua posterior retirada será de
responsabilidade dos tutores ou responsáveis;
4.4.2 Para os cães e gatos com tutores, estes devem se comprometer a realizar o pré jejum (sólidos e
líquidos) de 12 horas e os cuidados pós-cirúrgico em seu domicílio retornando em 14 dias a clínica
credenciada se houver necessidade, a qual se compromete a liberar os animais após o período
determinado pelo responsável técnico, mediante assinatura do prontuário de liberação.
5

5.1

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A execução dos serviços se dará da seguinte forma:

5.1.1 A requisição do serviço deverá ser aprovada pelo órgão municipal responsável e pelo
CIGAMVALI;
5.1.2 Após a aprovação da requisição, será agendada a execução do serviço diretamente com a pessoa
jurídica credenciada;
5.1.3 A prestação dos serviços dar-se-á nas clínicas e hospitais dos interessados no credenciamento,
bem como nas estruturas que venham a ser adequadas conforme disposto nas resoluções do Conselho
Federal de Medicina Veterinária nº 962 de 27 de agosto de 2010 e 1.015 de 9 de novembro de 2012;
5.1.4 A execução dos serviços será em até 30 dias contados da solicitação do serviço, com prévio
agendamento.
5.1.5 Nos Municípios em que houver mais de uma pessoa jurídica credenciada, o valor previsto para
contratação será dividido de forma igualitária entre os estabelecimentos credenciados, não havendo
garantia quanto ao volume de trabalho que será solicitado a cada credenciado, tendo em vista que as
demandas não seguem um padrão fixo.
5.1.6 A comprovação da realização dos serviços se dará mediante apresentação de relatório ao
CIGAMVALI constando nome do responsável pelo animal, tipo de serviço realizado e valor,
juntamente com as autorizações para execução dos serviços emitidos pelo CIGAMVALI e assinadas
pelo funcionário responsável do Município;
5.1.7 O CIGAMVALI poderá adotar sistema informatizado para controle de requisições, autorizações
e agendamentos dos serviços dos credenciados.
6

DO VALOR E PRAZO DA EXECUÇÃO
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6.1

O pagamento pela prestação dos serviços será de acordo com a Tabela de Procedimentos do
CIGAMVALI, previsto anexo I deste edital.

6.2

As despesas decorrentes das contratações realizadas a partir deste edital de
credenciamento correrão por conta da dotação orçamentária própria do orçamento anual do
CIGAMVALI (3.3.90.39.00.00.00.00). OBS:TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

6.3

Os pagamentos pela execução dos serviços correrão por conta dos recursos da dotação
orçamentária do ano em curso.

6.4
O pagamento será realizado, mensalmente, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da
prestação dos serviços, para os serviços que forem prestados até o dia 15 do mês em faturamento,
acompanhado do respectivo documento fiscal e documentação de regularidade fiscal e trabalhista.
6.5

A comprovação da realização dos serviços se dará mediante apresentação de relatório constando
os dados do responsável pelo animal, tipo de serviço realizado e valor, juntamente com as autorizações
para execução dos serviços emitidos pelo CIGAMVALI e assinadas pelo funcionário responsável do
Município.

6.6
É vedada a cobrança de qualquer outra importância pelos serviços prestados, seja do
CIGAMVALI, seja do Município, sob pena de descredenciamento;
6.7
A execução dos serviços será em até 30 dias contados da solicitação do serviço e prévio
agendamento.
7

DESCREDENCIAMENTO / RESCISÃO

7.1

O prestador de serviço será descredenciado, observado a defesa prévia, nas seguintes hipóteses:

7.1.1

Descumprimento das exigências previstas neste termo;

7.1.2

Negligência e/ou imperícia na prestação dos serviços.

7.2

O credenciamento tem caráter precário. A qualquer momento o credenciado pode solicitar seu
descredenciamento, caso não tenha mais interesse, desde que comunique com prazo mínimo de 30
(trinta) dias.
8

PENALIDADES

8.1

Pela inexecução total ou parcial do contrato pelo contratado, poderão ser aplicadas as
penalidades previstas nos artigos 86 à 88 da Lei nº 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada no valor de
10% (dez por cento) do fornecimento do valor total do bem ou serviço, além de todas as medidas legais
cabíveis.
Jaraguá do Sul (SC), 21 de junho de 2021.
Fabiano Spezia
Diretor Executivo

Clezio José Fortunato
Presidente do CIGAMVALI
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2021
ANEXO II
Local e Horário de Recebimento da Documentação para Credenciamento
Local para recebimento da documentação:
Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu - CIGAMVALI
A/C Presidente da Comissão Especial
Rua Arthur Gumz, 88
Bairro Vila Nova
Jaraguá do Sul - SC
Horário para recebimento da documentação:
Segundas a sextas-feiras, das 8h às 11h e das 14h às 16h
Comissão Especial do Credenciamento - Portaria 001/2021
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ANEXO III
MODELO REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO
Ao Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu – CIGAMVALI
Em atenção ao Edital de Credenciamento, o interessado abaixo qualificado requer sua
inscrição:
Razão Social:
CNPJ:
N° CRM:
Telefone:
E-mail:
Endereço comercial:
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Banco:
Agencia:
Conta Corrente:
Representante(s) Legal(is)
Nome:
CPF:
Telefone:
Nomes do(s) profissional(is) que executará(rão) o(s) serviço(s) com respectivos
registros:
Local onde será prestado o atendimento: (Em caso de unidade móvel não preencher essa
opção, pois deverá atender a todos os municípios consorciados)
1

Para tanto, DECLARAMOS que

1.1

Concordamos em nos submeter a todas às disposições constantes no Edital de Credenciamento
nº 01/2021 e seus Anexos;

1.2

Possuímos estrutura, materiais, equipamentos e outros itens considerados essenciais para o
cumprimento dos serviços constantes desta ficha de inscrição;

1.3
Que não emprego em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e de
qualquer trabalho à menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos,
cumprindo integralmente a norma contida no art. 7°, inciso XXXIII da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988;
1.4
Na qualidade de administrador, não ser cônjuge ou companheiro(a) e não possuo vínculo de
parentesco sanguíneo, civil ou por afinidade em linha ascendente, descendente ou colateral, até o
terceiro grau, com membro ou servidor investido em cargo de direção ou assessoramento do
CIGAMVALI ou Municípios que o compõe.
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1.5
Que minha empresa não possui sócio ou administrador, bem como profissional que seja cônjuge
ou companheiro, ou tenha vínculo de parentesco sanguíneo em linha ascendente, descendente ou
colateral, até o terceiro grau, com membro ou servidor investido em cargo de direção ou assessoramento
do CIGAMVALI ou Municípios que o compõe.
1.6

Que cumpro e acato as normas estabelecidas no edital de credenciamento, que estou plenamente
ciente do teor e da extensão deste documento, que me responsabilizo em atualizar as informações e os
documentos necessários a prestação dos serviços, bem como que cumpro os requisitos de habilitação,
conforme documentos apresentados em anexo.
Atenciosamente,
Jaraguá do Sul ,

, de

de 2021.

Representante Legal da empresa
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2021
ANEXO IV
(em papel timbrado/personalizado da Prestadora de Serviços)
Formulário de Inscrição para Credenciamento e Relação
de Profissionais que compõem a Equipe Técnica
Razão Social:___________________________________________________________
CNPJ:___________________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________ Nº __________
Bairro: __________________________ Cidade:_______________________________
Estado: _____________________________ CEP: _____________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Telefone: (___) ___________________Fax: (___) _____________________________
Número da Licença de Funcionamento: ______________________________________
1. Responsável Administrativo (Presidente/Diretor/Sócio-proprietário)
Nome: ________________________________________________________________
Conselho (nº): __________________________________________________________
CNS ou CPF: __________________________________________________________
Cargo em Função: ______________________________________________________
Carga horária semanal: __________________________________________________
2. Responsável Técnico
Nome:________________________________________________________________
Conselho(nº):___________________________________________________________
CNS ou CPF:___________________________________________________________
Cargo em função: ______________________________________________________
Carga horária semanal: __________________________________________________
3. Dados bancários da Prestadora de Serviços
Banco________________Agência nº _________Conta corrente nº ________________

4. Relação de Profissionais que compõe a equipe técnica
Empresa: _____________________________________________________________
CNPJ: ________________________________________________________________
Nome do profissional: ____________________________________________________
CPF: _________________________________________________________________
Cargo/Função: _________________________________________________________
Carga horária semanal: __________________________________________________
Número no Conselho Profissional no CRM/SC________________________________)
Nome do profissional: ____________________________________________________
CPF: _________________________________________________________________
Cargo/Função: _________________________________________________________
Carga horária semanal: __________________________________________________
Número no Conselho Profissional no CRM/SC________________________________)
Nome do profissional: ____________________________________________________
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CPF: _________________________________________________________________
Cargo/Função: _________________________________________________________
Carga horária semanal: __________________________________________________
Número no Conselho Profissional no CRM/SC________________________________)
* (acrescentar quantas linhas forem necessárias).
5. Materiais/Equipamentos se houver:
( ) Anexar Relação de Materiais/Equipamentos;
( ) Anexar relação de procedimentos a serem realizados;
(município), ___ de ____ de 20___.

________(assinatura)_________
Nome do Responsável
Função na Prestadora de Serviços
CPF:
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 001/2021
ANEXO V
(em papel timbrado/personalizado da Prestadora de Serviços)
Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação para Credenciamento
Declaro, para todos os fins de direito, concordar com as condições do Edital de Credenciamento no
tocante à forma de atendimento, instalações e preço de referência - conforme TABELA DE PREÇOS
DOS SERVIÇOS, deste Edital de credenciamento, comprometendo-me a fornecer as informações e (ou)
documentos solicitados referentes aos atendimentos realizados. Estou ciente de que, a qualquer
momento, poderá ser cancelado o Credenciamento, tendo conhecimento que nos é vedado cobrar
quaisquer honorários do beneficiário das consultas/avaliações relativas ao procedimento contratado.

(município), ___ de ____ de 20___.

_________ (assinatura)__________
Nome do Responsável Administrativo
Cargo na Empresa Prestadora de Serviços
Nome da Empresa Prestadora de Serviços

29

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

Página 1852

EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 001/2021
ANEXO VI
(em papel timbrado/personalizado da Prestadora de Serviços)

Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação para Credenciamento

Declaro, para todos os fins de direito, possuir estrutura física e condições técnicas para executar
todos os procedimentos descritos no Edital de Credenciamento - ESPECIFICAÇÕES E
ESTIMATIVA DE VALORES DO OBJETO, bem como concordar com à obrigatoriedade de
prestar todos os serviços constantes no mesmo, declaro ainda que o estabelecimento possui setor
de internamento e atendimento veterinário em sistema de plantão 24 horas.
Jaraguá do Sul,

_ de _

de _ _.

(assinatura)

Nome do Responsável
Administrativo Cargo na Empresa
Prestadora
Nome da Empresa
Prestadora
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 001/2021
ANEXO VII
(em papel timbrado/personalizado da Prestadora de Serviços)
Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal

A entidade filantrópica e/ou privada (Razão Social)________________, por intermédio de seu
representante legal ________________, portador da carteira de identidade _______________ e inscrito
no CPF sob n.º _______________, declara para fins do disposto no Artigo 27, Inciso V da Lei Federal
n° 8.666/1993, que não emprega criança ou adolescente em trabalho noturno e adolescentes com idade
inferior a 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme Lei Federal n° 9.854/1999.

(município), ___ de ____ de 20___.

________(assinatura)_________
Nome do Responsável
Função na Prestadora de Serviços
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2021
ANEXO VIII
(em papel timbrado/personalizado da Prestadora de Serviços)
Declaração que a Instituição (Credenciada) não possui servidor público do Consórcio Intermunicipal de
Gestão Pública do Vale do Itapocu - CIGAMVALI e de nenhum dos Municípios Consorciados, como
representante legal, membro da Diretoria, Sócio, Administrador, Proprietário e ou Presidente da
Instituição.

O prestador de serviço ____________________________, pessoa Jurídica de direito
privado/público,_____________(com ou sem) fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº ________________,
com sede na cidade de ___________, por meio de seu responsável legal______________________,
declara que não possui servidores públicos do Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do
Itapocu - CIGAMVALI ou de outras esferas, ou ainda dos Municípios Consorciados, ocupando cargo
em comissão como representante legal e (ou) membro da diretoria e (ou) como sócio administrador e
(ou) proprietário e (ou) presidente, nos termos do Edital de Credenciamento nº 001/2021, que
Credenciamento de pessoas jurídicas da área de medicina veterinária, para a prestação de serviços,
compreendidos: prestação de serviços de castração de cães e gatos, chipagem com microchip estéril,
revestido por camada antimigratória e lido por leitores universais devendo atender a norma NBR 4.766,
as correlatas ou outras que a substituam, e procedimentos correlacionados, para os Municípios
consorciados (animais sem tutores responsáveis) e de famílias em situação de vulnerabilidade social
cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conforme estabelecidos no
anexo I, do edital de credenciamento.
.
(município), ___ de ____ de 20___.

_________ (assinatura)__________
Nome do Responsável Administrativo
Cargo na Empresa Prestadora de Serviços
Nome da Empresa Prestadora de Serviços
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2021
ANEXO IX
(em papel timbrado/personalizado da Prestadora de Serviços)
Declaração de Disponibilidade para Atendimento

Declaramos para os devidos fins a disponibilidade de atendimento para procedimentos clínicos,
referendados no Credenciamento de pessoas jurídicas da área de medicina veterinária, para a prestação
de serviços, compreendidos: prestação de serviços de castração de cães e gatos, chipagem com
microchip estéril, revestido por camada antimigratória e lido por leitores universais devendo atender a
norma NBR 4.766, as correlatas ou outras que a substituam, e procedimentos correlacionados, para os
Municípios consorciados (animais sem tutores responsáveis) e de famílias em situação de
vulnerabilidade social cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal,
conforme estabelecidos no anexo I, do edital de credenciamento.
Para tanto disponibilizaremos os seguintes horários:
Período Matutino: _____________ horas
Período Vespertino: ____________ horas
Noturno: ____________ horas
Finais de Semana: ____________ horas
Feriados: ____________ horas
Total de dias por semana: _____________
Total de horas semanais: ______________
Total de horas mensais: _______________
___ de ____ de 20___.
Razão Social: __________________________________________________________
Nome do Responsável: __________________________________________________
Assinatura do Responsável: _______________________________________________
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2021
ANEXO X
TABELA DE PREÇOS
2

TABELA DE PROCEDIMENTOS E VALORES DE REFERÊNCIA
NÚMERO
DE VALOR
PROCEDIMENTOS
ATÉ/ANUAL
ATÉ/ANO

ITEM

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

1

Castração de cães e gatos (machos e fêmeas)
até
10
kg,
através
de
ovariosalpingohisterectomia e orquiectomia
com procedimentos anestésicos e cirúrgicos
realizados exclusivamente por médicos
veterinários
devidamente
habilitados,
respeitando os preceitos técnicos e éticos,
incluindo medicação pós operatória, colar
elizabetano, medicação para dor e pomada 4000
cicatrizante. Aplicação de microchip estéril,
revestido por camada antimigratória e lido
por leitores universais devendo atender a
Norma NBR 4.766, as correlatas e outras
que as substituam. O procedimento deve
levar em conta casos de animais com
piometra detectada no momento da avaliação
clínica

160,00

2

Castração de cães e gatos (machos e fêmeas)
de
10kg
a
20kg,
através
de
ovariosalpingohisterectomia e orquiectomia
com procedimentos anestésicos e cirúrgicos
realizados exclusivamente por médicos
veterinários
devidamente
habilitados,
respeitando os preceitos técnicos e éticos,
incluindo medicação pós operatória, colar
elizabetano, medicação para dor e pomada 500
cicatrizante. Aplicação de microchip estéril,
revestido por camada antimigratória e lido
por leitores universais devendo atender a
Norma NBR 4.766, as correlatas e outras
que as substituam. O procedimento deve
levar em conta casos de animais com
piometra detectada no momento da avaliação
clínica

180,00

3

Castração de cães e gatos (machos e fêmeas)
de
20kg
a
30kg,
através
de 250
ovariosalpingohisterectomia e orquiectomia
com procedimentos anestésicos e cirúrgicos

260,00
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realizados exclusivamente por médicos
veterinários
devidamente
habilitados,
respeitando os preceitos técnicos e éticos,
incluindo medicação pós operatória, colar
elizabetano, medicação para dor e pomada
cicatrizante. Aplicação de microchip estéril,
revestido por camada antimigratória e lido
por leitores universais devendo atender a
Norma NBR 4.766, as correlatas e outras
que as substituam. O procedimento deve
levar em conta casos de animais com
piometra detectada no momento da avaliação
clínica

4

Castração de cães e gatos (machos e fêmeas)
acima
de
30kg,
através
de
ovariosalpingohisterectomia e orquiectomia
com procedimentos anestésicos e cirúrgicos
realizados exclusivamente por médicos
veterinários
devidamente
habilitados,
respeitando os preceitos técnicos e éticos,
incluindo medicação pós operatória, colar
elizabetano, medicação para dor e pomada 250
cicatrizante. Aplicação de microchip estéril,
revestido por camada antimigratória e lido
por leitores universais devendo atender a
Norma NBR 4.766, as correlatas e outras
que as substituam. O procedimento deve
levar em conta casos de animais com
piometra detectada no momento da avaliação
clínica

345,00
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO
ANEXO XI
MODELO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO
Contrato de Prestação de Serviços
que
entre
si
celebram o
CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL
DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE
DO ITAPOUCO - CIGAMVALI e a
empresa (...).para prestação de serviço
veterinário
Pelo presente contrato, firmam o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO
VALE DO ITAPOCU, inscrito no CNPJ: 10.638.878/0001-00, situado na Rua Arthur Gumz, 88 – Vila
Nova, CEP: 89259-340, cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu presidente, Prefeito Municipal de São
João do Itaperiú, o Senhor CLEZIO JOSÉ FORTUNATO, no uso da atribuição que lhe confere poderes,
e do outro lado, a empresa ................................................, inscrita no CNPJ sob o no
.................................., estabelecida ...................................... , Bairro .............................., cidade
......................................, Estado ................................., doravante denominada simplesmente de
CONTRATADA, neste ato representado por .................................., inscrito no CPF sob o no
............................................, portador da Carteira de Identidade no ...................................., resolvem
celebrar o presente INSTRUMENTO CONTRATUAL decorrente do Edital de Credenciamento nº
001/2021, regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e mediante cláusulas e condições a seguir
enunciadas:
1

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1

O objeto do presente contrato visa o credenciamento de pessoas jurídicas da área de medicina
veterinária, para a prestação de serviços, compreendidos: procedimentos cirúrgicos com aplicação de
microchip para identificação animal, de famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conforme Edital de Credenciamento
001/2021 E Processo de inexigibilidade licitação n° ____/2021 e.
2

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1

O presente Contrato terá a vigência a contar da data da assinatura do contrato até 31 de
dezembro de 2021, permitida a prorrogação de acordo com a legislação pertinente, através de termo
aditivo.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1
Os valores pagos serão de acordo com tabela própria do CIGAMVALI, que consta no Anexo X
do edital de credenciamento.
4

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1
O pagamento será realizado, mensalmente, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da
prestação dos serviços, para os serviços que forem prestados até o último dia do mês em faturamento,
acompanhado do respectivo documento fiscal.
4.2
A comprovação da realização dos serviços se dará mediante apresentação de relatório ao
CIGAMVALI constando nome do responsável pelo animal, tipo de serviço realizado e valor,
juntamente com as autorizações para execução dos serviços emitidos pelo CIGAMVALI e assinadas
pelo funcionário responsável.
5

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES

5.1
Para cumprimento do presente contrato em seus objetivos o contratado obriga-se a cumprir
rigorosamente os termos do presente contrato e o Edital de Credenciamento, bem como:
5.2

Ao credenciado competirá:

5.2.1 Executar os serviços nas condições estipuladas neste Edital, observando- se os parâmetros de
boa técnica e resolutividade, bem como as normas legais aplicáveis;
5.2.2 Prestar os serviços apenas mediante autorização do órgão municipal responsável pelos
encaminhamentos e autorização do CIGAMVALI;
5.2.3 Dar atendimento adequado e prestar as informações ao CIGAMVALI sobre os serviços
prestados de maneira correta e nos prazos estabelecidos neste Edital;
5.2.4 Apresentar documento fiscal dos serviços prestados no mês anterior, no prazo estipulado neste
Edital e relatório constando: responsável pelo animal, tipo de serviço realizado e valor, juntamente com
as autorizações para execução dos serviços emitidos pelo CIGAMVALI e assinadas pelo responsável do
Município.
5.2.5 Manter todas as condições de habilitação exigidas para o credenciamento, durante todo o
período em que se mantiver credenciado;
5.2.6 Comunicar ao CIGAMVALI, por escrito e com antecedência mínima de 15 (dez) dias úteis, os
motivos de ordem técnica que impossibilitem a execução dos serviços ou quando verificar condições
inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços;
5.2.7 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade, responsabilidade técnica e plena execução dos
serviços contratados;
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5.2.8 Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou
subcontratação;
5.2.9 Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CIGAMVALI, e
atender e/ou responder as reclamações relativas aos serviços prestados;
5.2.10 Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e
todas as despesas incidentes sobre os serviços realizados e/ou necessárias ao cumprimento do objeto do
credenciamento;
5.2.11 Realizar o transporte dos animais até o local onde serão os procedimentos executados, quando
os procedimentos forem realizados fora do Município de origem, bem como a devolução em local
acordado;
5.2.12 Quando o serviço for o de ovariosalpingohisterectomia ou orquiectomia, o credenciado deverá
realizar a aplicação de microchip fornecido pelo CIGAMVALI, durante o procedimento cirúrgico;
5.2.13 Emitir a nota fiscal de prestação de serviço de forma individualizada por Município;
5.2.14 Atender intercorrências no pré, trans e pós-cirúrgico relacionadas aos procedimentos sem ônus à
Administração ou ao proprietário e/ou guardião do animal e/ou instituição responsável, se for o caso;
5.2.15 Comunicar eventuais óbitos no pré, trans e pós-cirúrgico ao responsável pelo encaminhamento
do animal, e disponibilizar o cadáver para o responsável em no máximo 24 horas após o óbito;
5.2.16 É obrigatório que as clínicas tenham prontuário dos animais atendidos, no qual deverão ser
anotados todos os seus dados, devendo os mesmos serem arquivados em consonância com as
determinações legais, especialmente no que tange ao prazo; É facultado ao médico veterinário
responsável pelo atendimento VETAR/INABILITAR a execução do procedimento cirúrgico em animais
que apresentem más condições de saúde e que possam implicar risco de morte ou que as condições do
animal possam implicar em insucesso do procedimento, e ou doenças e fatores adjacentes que possam
interferir na cirurgia. Nestes casos poderá ser postergada a data a cirurgia até a liberação/habilitação. O
profissional responsável pelo atendimento e avaliação deverá emitir relatório com a justificativa do
veto/habilitação ao procedimento deverá ser em 3 (três) vias, manter 01 (uma) via na clínica
credenciada, entregar outra via para o tutor/guardião/responsável pelo animal e encaminhar uma via
para a Contratante;
5.2.17 O procedimento cirúrgico de castração contemplará retorno pós-operatório para avaliação e
efetuar a retirada de pontos em até 14 dias corridos da cirurgia, se necessário ou a critério do médico
veterinário da credenciada para acompanhamento exclusivo do procedimento relacionado à cirurgia;
5.2.18 Quaisquer outros procedimentos tais como: consultas, tratamentos, medicamentos, exames,
Raio X, vacinas, tratamento de doenças e demais não estão cobertos pelo contrato exceto a consulta e
medicamentos relacionados à castração;
5.2.19 Além dos profissionais citados, para execução dos procedimentos, a clínica credenciada deverá
fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução do serviço, como por exemplo:

5.2.19.1 Fios de Sutura;
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5.2.19.2 Lâmina de bisturi descartável;
5.2.19.3 Luva cirúrgica descartável;
5.2.19.4 Cateter, fluído (solução fisiológica), equipamentos descartáveis;
5.2.19.5 Compressa cirúrgica, dentre outros;
5.2.19.6 Medicamentos anestésicos e profiláticos pré, trans e pós-operatórios;
5.2.19.7 E outros que se fizerem necessários para a realização do objeto contratado;
5.2.20 Após a alta do animal, o veterinário responsável fará a prescrição dos medicamentos necessários
à devida reabilitação do animal, sendo os cuidados pós-operatórios de inteira responsabilidade do tutor,
guardião ou responsável.

5.3

Ao CIGAMVALI competirá:

5.3.1 Receber a autorização do Município para o agendamento, devidamente preenchido assinado e
carimbado, pelo setor responsável;
5.3.2

Emitir Nota de Empenho observando-se a tabela de preços definida no edital;

5.3.3 Efetuar o pagamento ao credenciado em função dos serviços prestados de acordo com os
valores constantes na Tabela - Anexo I;
5.3.4

Efetuar conferência técnica e administrativa das faturas e relações de serviços apresentados;

5.3.5 Fiscalizar o cumprimento das disposições deste Edital e a prestação dos serviços, bem como
esclarecer eventuais dúvidas;
5.3.6

Fornecer as autorizações para execução dos serviços;

5.3.7 Fornecer os microchips e organizar um banco de dados para registro e controle dos
procedimentos;
5.3.8

Respeitar os critérios para chamamento dos credenciados para execução dos serviços;

5.3.9 Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao perfeito
cumprimento.
5.3.10 O CIGAMVALI se isenta de qualquer responsabilidade pela ocorrência de óbito ou dano
permanente causado ao animal por imperícia, imprudência, negligência, inabilidade ou mesmo por
acidente, devendo a credenciada estar ciente desde já que a responsabilidade pelo procedimento
cirúrgico e suas possíveis consequências é de inteira responsabilidade do profissional responsável e da
credenciada.

5.4

Ao Município competirá:

39

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

29/06/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3545

5.4.1

Relacionar os animais e os procedimentos a serem submetidos, nos termos deste edital;

5.4.2

Emitir a autorização para realização dos serviços;
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5.4.3 Ter assegurado o correspondente crédito orçamentário, à conta da dotação na Lei Orçamentária
Anual do Município;
5.4.4

Empenhar os recursos necessários, garantindo o cumprimento do Contrato a ser firmado;

5.4.5

Realizar o repasse de recursos para o pagamento referente aos serviços utilizados;

5.4.6

Controlar e acompanhar toda a execução do serviço e do contrato a ser firmado.

5.5

Ao responsável pelo animal:

5.5.1 A entrega dos animais para realização das cirurgias e sua posterior retirada será de
responsabilidade dos tutores ou responsáveis;
5.5.2 Para os cães e gatos com tutores, estes devem se comprometer a realizar o pré jejum (sólidos e
líquidos) de 12 horas e os cuidados pós-cirúrgico em seu domicílio retornando em 14 dias a clínica
credenciada, a qual se compromete a liberar os animais após o período determinado pelo responsável
técnico, mediante assinatura do prontuário de liberação.
6

RECURSOS FINANCEIROS/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1
Os recursos próprios dos Municípios consorciados serão repassados para conta do Consórcio
Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu – CIGAMVALI, Ano Base / 2021.
6.2
As despesas decorrentes das contratações
realizadas
a
partir
deste
edital de
credenciamento correrão por conta da dotação orçamentária própria do orçamento anual do
CIGAMVALI (3.3.90.39.00.00.00.00). OBS: TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS
7

RESCISÃO OU PRORROGAÇÃO

7.1

O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo ou unilateralmente pelo
Contratante, pelo não cumprimento de qualquer uma das obrigações citadas nas cláusulas anteriores,
bem como poderá ser prorrogado através de Termo Aditivo, se após o prazo estipulado, ainda houver
necessidade dos serviços e interesse de ambas as partes, pelo prazo máximo de 60 meses.
8

PENALIDADES

8.1
Pela inexecução total ou parcial do contrato pelo contratado, poderão ser aplicadas as
penalidades previstas nos artigos 86 à 88 da Lei nº 8.666 / 93, podendo a multa ser arbitrada no valor de
10% (dez por cento) do fornecimento do valor total do bem ou serviço, além de todas as medidas legais
cabíveis.
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FORO

9.1
Fica eleito o FORO DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, SC, para dirimir as questões
decorrentes da execução do presente contrato.
9.2
E por estarem assim acordes, assinam as partes o presente contrato o qual apresenta - se em 02
(duas) vias de igual teor e assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, que também assinam para que
produza seus devidos e legais efeitos.
Jaraguá do Sul / SC,

de

de 2021.

Empresa

Presidente CIGAMVALI

1ª Testemunha:

2ª Testemunha:
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